Ukeplan for 5. trinn 2019/2020

Uke 35

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

19. - 23. august

ØVEORD

FOKUSORD

ENGLISH WORDS

var
han
seg
men
vil

synsbedrag

a brother = en bror
a sister = en søster
a father = en far
a mother = en mor
grandparents =
besteforeldre
cousin = søskenbarn

Jeg kan forklare forskjellen på skjønnlitteratur og faglitteratur.
I can talk and write about myself, my family and what kind of house we live in.
Jeg kan bruke positive og negative tall i praktiske sammenhenger.
Jeg kjenner til bakgrunnen til de kristne høytidene.
Jeg vet hva en forsker gjør.
Jeg kan forklare hva målestokk er.
Jeg kan utfordre meg selv.
Jeg kan bruke Ittens fargesirkel når jeg blander farger.
Vi blir enda bedre kjent.

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

INFORMASJON
Nasjonal kampanje mot hodelus: Uke 35 er
det kampanje mot hodelus. Sjekk familien i
løpet av helga.
Tøfler: Alle elevene skal ha tøfler på skolen. Ta
med så fort som mulig :)

LESING

Norsk: Zeppelin lesebok,
les side 14 og 15

English 5A: Please read
and understand pp. 10-11
in Quest textbook.

English 5B, 5C, 5D: Please
read and understand pp. 10-11
in Quest textbook.

Norsk: Zeppelin språkbok,
les s. 10, 11 og 15 (dette er
repetisjon. Vi har jobbet med
disse sidene på skolen)

SKRIVING

Norsk: Zeppelin lesebok,
side 15, gjør oppgave 19
a, b, c, d og e (skriv 5
titler. Skriv svarene med
hele setninger i norsk
skrivebok. Bruk nettet
for å finne svar på
spørsmålene.

English 5A: Textbook:
Please do the “After
reading”-exercises on p.11.
Try to answer with a
complete sentence. Write in
E-book.
Norsk: Skriv en setning til
hvert av øveordene. Skriv
øveordene 3 ganger etter
hverandre. Skriv i norsk
skrivebok.

English 5B, 5C, 5D: Textbook:
Please do the “After
reading”-exercises on p.11. Try
to answer with a complete
sentence. Write in E-book.

Norsk: Zeppelin språkbok,
send et brev til læreren din.
Husk “Skrivetips” side 12

REGNING

DIGITALT

Møte: Torsdag 29.august er det FAU-møte
kl.18.00 i Blokså. Det er påfølgende
klassekontaktmøte kl.19.00 i klasserommet.
Utegym: På fredag har vi utegym. Vi dusjer
etterpå, så husk håndkle og såpe.

Matematikk:
Multi grunnbok:
Gjør oppgave 1.19 side 9.
English 5A: Quizlet. Make
sure you can read, write
and understand the English
words.
https://quizlet.com/_6xhdu

Bokbind: Husk å legge bokbind på bøkene. Da
varer de lenger :)

Matematikk:
Multi grunnbok:
Gjør oppgave 1.26 og 1.30
side 12 og 13.
English 5B, 5C, 5D: Quizlet.
Make sure you can read, write
and understand the English
words.
https://quizlet.com/_6xhdup

“Bli kjent - samtaler”: Det blir “Bli kjent samtaler med nye lærere i uke 36. Mer info
kommer.
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

p

mathias.grov.kyte@sandnes.kommune.no

MUNTLIG
ANNET

Husk bokbind på bøkene!

