ukeplan for 5. trinn, uke 36
Tid

Mandag 2.sep

Tirsdag 3.sep

08.15
09.45

5A – norsk/KRØ
5B – norsk/KRØ
5C - norsk
5D – norsk
Friminutt

5A – norsk
5B – norsk/matte
5C – norsk/krø
5D – norsk/krø
Friminutt

5A – matte
5B – engelsk
5C – engelsk/matte
5D – norsk
Friminutt

5A – norsk
5B – matte
5C – norsk/matte
5D – norsk
Friminutt

5A – engelsk/matte
5B – matte
5C – norsk
5D – eng./norsk
Friminutt

5A – samfunnsfag
5B – samfunnsfag
5C – matte
5D – musikk
Mat/ friminutt

5A – m&h
5B – k&h
5C – k&h
5D – KRLE
Mat/ friminutt

5A – Sykkelgården
5B – samfunnsfag
5C – norsk
5D – KRLE
Mat/ friminutt

5A – norsk
5B – norsk
5C – KRLE
5D – samfunnsfag
Mat/ friminutt

5A – KRLE
5B – KRLE
5C – m&h
5D – k&h
Mat/ friminutt

5A – norsk
5B – musikk
5C – samfunnsfag
5D – matte
5A – engelsk
5B – norsk
5C – samfunnsfag
5D – samfunnsfag

5A – m&h
5B – k&h
5C – musikk
5D – matte

5A – Sykkelgården
5B – naturfag
5C – KRLE
5D – matte
5A – Sykkelgården
5B – k&h
5C – samfunnsfag
5D – samfunnsfag

5A – musikk
5B – norsk
5C – norsk
5D – engelsk
5A – matte
5B – engelsk
5C – engelsk
5D – k&h
Hjem kl. 13.40
kvar torsdag

5A – KRLE
5B – KRLE
5C – m&h
5D – k&h

09.45
10.00
10.00
10.50

10.50
11.45
11.45
12.45

12.55
13.55

Fag:
Læringsstrategi
Norsk

Matematikk

Onsdag 4.sep

Torsdag 5.sep

Mål:
Jeg vet hvordan jeg bruker ei ordliste digitalt.
Jeg vet at en kan bøye et substantiv i ental og flertal, og i
ubestemt og bestemt form.
Jeg vet hva et personlig pronomen er.
Jeg kan bestemme tallverdien til sifrene i tall med opptil fem siffer
Jeg kan forklare og skrive tall på utvidet form.

Engelsk

I can write an Identity Card.

Samfunnsfag

Jeg finner likheter mellom demokratiet i antikkens Hellas og
Norge i dag.
Jeg blir kjent med hvordan kristendommen begynte.
Akropolis – egennavn - siffer

KRLE
Omgrep

Fredag 6.sep

Dette jobber vi med:
Digital ordliste
Substantiv
Personlig pronomen
Posisjonssystemet, sifferverdi,
tallverdi og skriving av tall på
utvidet form.
Personal pronouns, the verb
frase To Be, verbs in the present
tense
Demokrati og medborgerskap

Lekse til
Tirsdag

5C og 5D: husk gymklær.
5A: husk forkle og evt. hårstrikk.
Leselekse: Leseleksa ligger på Showbie. Les 2 ganger alene og en gang sammen med en voksen. Sett strek
under minst 8 substantiv.

Onsdag

Bokbind: De som enda ikke har fått på bokbind på bøkene må få gjort dette.
Engelsk: Husk å øve godt på glosene!

Torsdag

Matematikk:
Skriv tallene 10837, 6794, 3202, 17936, 247, 999, 2345, 9876 og 63 på utvidet form.
Lag en tallinje og merk av tallene -6, 9, -10 og 7. Husk å bruke linjal. .

Fredag

5C: husk forkle og evt. hårstrikk.
Engelsk:
Step 1: Read p. 18 in TB (today you will find the text in Showbie). Read the text at least twice. The second
time you need to record it (laga et talenotat) in Showbie. Do exercise 1:12 in WB. Write in your notebook (in
full sentences).

Step 2: Read p. 18-19 in TB (today you will find the text in Showbie). Read the text at least twice. The second
time you need to record it (laga et talenotat) in Showbie. Do exercise 1:11 and 1:12 in WB. Write in your
notebook (in full sentences).
Leselekse: Leseleksa ligger på Showbie. Les 2 ganger alene og en gang sammen med en voksen. Sett strek
under de personlige pronomenene du finner.

Glossary:
Engelsk
large
very
eat

Step 1
Norsk
stor
veldig
spise

Engelsk
large
very
eat
welcome
little

Step 2
Norsk
stor
veldig
spise
velkommen
liten/små

Melding til hjemmet
Sykkelgården onsdag 4 september: vi skal på sykkelopplæring på Sandnes-Sykkel og
aktivitetsgård. Trinnet blir delt opp i 3 grupper og første gruppa ut er hele A-klassen og
Bendik, Anne, Truls, Bea, Storm og Hanne fra B-klassen. Vi spiser litt tidligere lunsj denne
dagen fordi vi skal være på plass på Forus 11.15. Vi reiser hjem igjen til skolen 13.30. Vi
blir hentet i buss på kiwi og levert samme sted når vi kommer hjem. Alle må kle seg godt
(etter været), og ha med egen sykkelhjelm. Kvelden i forveien må alle sjekke at hjelmen
sitter godt på hodet og ikke er for slakk eller for stram. Pass på å ha med ekstra vann
denne dagen, da vannet på Sykkelgården ikke er av beste kvalitet.
Mat og helse: Vi starter opp med mat og helse (m&h) i uke 36. 5A og 5C skal ha mat og
helse i partalsuker, og 5B og 5D i oddetalsuker (beklagar feil i info forrige uke). Elevene må
huske eget forkle og hårstrikk (de med langt hår) den uka de har mat og helse.
Hilsen Anette 5A, Ola 5B, Annie 5C, Helena 5D, Lars Bjarne, Irene, Iselin, Åse og Martyna

