Ukeplan for 5. trinn 2019/2020

Uke 38

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

16.-20.september

ØVEORD

Jeg kan bruke råd som gjør meg til en bedre leser. Jeg kan finne ut om jeg skal skumlese, letelese eller
nærlese før jeg leser.
I know how to use am, is and are.
Jeg kan dividere og se sammenhengen mellom multiplikasjon og divisjon.
Jeg kan fortelle om hvordan de første kristne ble forfulgt.
Jeg kan fortelle om noen insekter som lever i skogen.
Jeg kan fortelle om hvordan en isbre dannes og hvordan den beveger seg.
Jeg vet hva intervalltrening er og hvordan det fungerer.

når
denne
selv
vært
mange

ONSDAG

TORSDAG

LESING

Norsk: Les 20 minutter i en
skjønnlitterær bok du har
hjemme. Du kan også bruke
CB, Salaby, norsk,
biblioteket.

English 5A: Please read and
understand pp.18-19 in Quest
textbook.

English 5B, 5C, 5D: Please read
and understand p.18-19 in
Quest textbook.

Norsk:. Les 20 minutter i en
skjønnlitterær bok du har
hjemme. Du kan også bruke CB,
Salaby, norsk, biblioteket.

SKRIVING

Norsk: Skriv en setning til
hvert av øveordene. Skriv
hvert øveord 3 ganger etter
setningen. Skriv i norsk
skrivebok.

English 5A: Please do exercise
1:22 p.16 in Quest workbook.
Write in E-book.

English 5B, 5C, 5D: Please do
exercise 1:22 p.16 in Quest
workbook. Write in E-book.

Norsk: Zeppelin lesebok, s 23
oppgave 12 og 13.

REGNING

FREDAG

Norsk: Øv godt på øveordene.
Det blir en diktat/test i disse på
fredag.

I am = jeg er
you are = du, dere er
he is = han er
she is = hun er
it is = den, det er
we are = vi er
they are = de er

Langløype: Tirsdag 17.september 3.time er det
langløype for 5.-7.klasse. Husk gode sko og klær.
Foreldremøte:Det er foreldremøte for 5.trinn onsdag
18.september kl.18 i Blokså. Se egen invitasjon for
mer informasjon.
Tøfler: Alle elevene skal ha tøfler på skolen. Ta med
så fort som mulig :)
Nasjonale prøver: Engelsk - 19/9. Husk oppladet
Chromebook!

Matematikk: Multi oppgavebok:
Gjør oppgave 1.74 og 1.75 side 17.
Husk fin føring og bruk linjal!

Matematikk:.
Gjør ark med
divisjonsoppgaver.
English: Quizlet. Make sure
you can read, write and
understand the English
words.
https://quizlet.com/_70sior

INFORMASJON

HUSK BOKBIND!

English: Quizlet. Make sure you
can read, write and understand
the English words.
https://quizlet.com/_70sior
inger.melhus.hommersand@sandnes.kommune.no
silje.wittenberg@sandnes.kommune.no
eli.hansen@sandnes.kommune.no
mathias.grov.kyte@sandnes.kommune.no

MUNTLIG
ANNET

ENGLISH WORDS

Jeg kan synge i kor.
Jeg kan be om tillatelse.

TIRSDAG

DIGITALT

FOKUSORD

Foreldremøte

Husk oppladet Chromebook!

Husk bokbind på bøkene!

