Ukeplan for 5. trinn 2019/2020

Uke 34

LÆRINGSMÅL
Norsk:
English:
Matematikk:
KRLE:
Naturfag:
Samfunn:
Kroppsøving:
K og H:
Musikk:
Sosialt:

ØVEORD

ENGLISH WORDS

Jeg kan forklare hva målestokk er.
Jeg sjekker værmeldingen, og kan kle meg riktig etter været.
Jeg kan bruke stemmen min som instrument.
Vi blir enda bedre kjent.

ONSDAG

LESING

Norsk: Zeppelin lesebok, les side
6 og 7

SKRIVING

Norsk: Zeppelin lesebok, side 7,
gjør oppgave 7a og b. Skriv
svarene med hele setninger i
norsk skrivebok.

TORSDAG

Matematikk: Multi grunnbok:
Gjør oppgave 1.61 og 1.71 side 23
og 25.
Husk marg, linjal og fin føring.

REGNING

English 5A: Gå inn på Quest sin
nettside og bli kjent med hvordan
den fungerer.
https://www.lokus.no/open/qu
estelevnettsted5

FREDAG

INFORMASJON

Norsk: Øv deg på å lese høyt
fra boka du skal lese for
fadderbarnet ditt.

Velkommen tilbake fra ferie! Vi håper at alle
har fått slappet godt av og er klare for
5.klasse. Det skal bli et spennende år :)

Matematikk: Multi
grunnbok:
Gjør oppgave 1.99 side 30.
Husk marg, linjal og fin føring.

English 5B, 5C, 5D: Gå inn på
Quest sin nettside og bli kjent med
hvordan den fungerer.
https://www.lokus.no/open/qu
estelevnettsted5

MUNTLIG
ANNET

FOKUSORD

Jeg blir kjent i Zeppelin lesebok og språkbok
I can talk and write about my summer holiday.
Jeg kan regne med de fire regningsartene.
Jeg kan fortelle hvordan kristendommen begynte og bruke en tidslinje.

TIRSDAG

DIGITALT

19. - 23. august

Hele trinnet skal lese for
fadderbarnet sitt. Hjelp barnet ditt
med å finne en passende
høytlesingsbok hjemme.

Husk bokbind på bøkene!

Turdag: På fredag 3-4.time skal hele trinnet på
tur. Husk regntøy hvis det regner. VI spiser på
skolen. Det blir ikke gym denne fredagen.
Ukelekse: Legg bokbind på alle bøker (ikke
skrivebøker).
Møte: Torsdag 29.august er det FAU-møte
kl.18.00 i Blokså. Det er påfølgende
klassekontaktmøte kl.19.00 i klasserommet.
Sykling: I 5.klasse skal vi på flere sykkelturer.
Øv godt på sykkelferdighetene dine!
inger.melhus.hommersand@sandnes.kommune.n
o
silje.wittenberg@sandnes.kommune.no
eli.hansen@sandnes.kommune.no
mathias.grov.kyte@sandnes.kommune.no

