Ukeplan for 5. trinn 2019/2020

Uke 39

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

Jeg kan stoppe, tenke og skrive mens jeg leser, Jeg kan bruke Bison overblikk før jeg leser..

I can tell time.
Jeg kan dividere og se sammenhengen mellom multiplikasjon og divisjon. Kapittelprøve på fredag.
Jeg kjenner til noen kristne symboler og deres betydning.
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.
Jeg kan tegne et selvportrett.

23.-27.september

ØVEORD

FOKUSORD

ENGLISH PHRASES

får
før
der
fikk
første

addisjon
subtraksjon
multiplikasjon
divisjon

What time is it? =
Hva er klokka?
It’s ____ o’clock. =
Klokka er ______
quarter to =
kvart på
quarter past =
kvart over

Jeg kan gi et kompliment.

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

LESING

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

English 5A: Please read and
understand pp.25-27 in Quest
textbook.

English 5B, 5C, 5D: Please
read and understand pp.25-27
in Quest textbook.

Norsk:. Zeppelin Lesebok s 28.
Følg instruksjonene som står i
margen mens du leser.

SKRIVING

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

English 5A: Textbook: Please
do the “After reading”
exercises a-d on p. 25. Write in
E-book.

English 5B, 5C, 5D: Textbook:
Please do the “After reading”
exercises a-d on p. 25. Write in
E-book.

Norsk: Zeppelin lesebok s. 29,
oppgave 19. Skriv i skrivebok.

REGNING

DIGITALT

Norsk: Øv godt på øveordene.
Det blir en diktat/test i disse på
fredag.
Matematikk:.
Gjør side 40 i grunnbok.
Husk fin føring med linjal.

English: Quizlet. Make sure
you can read, write and
understand the English
words.
https://quizlet.com/_7308pj

FREDAG

Klokka: Denne uka har vi om klokka på engelsk. Da
er superviktig at vi også kan klokka på norsk, både
analog og digital. Øv hjemme!
Beat the street: Se hvor langt du kan gå eller sykle
på seks uker. Hvor mange poeng klarer du å samle
til deg og skolen din? Se eget skriv om kampanjen.
Tøfler: Alle elevene skal ha tøfler på skolen. Ta med
så fort som mulig :)
Matematikk: Kapittelprøve på fredag.
Sykling: Vi skal sykle i gymtimen denne uka. Husk å
ta med sykkel og ha utstyret i orden.
Husk underskrift på cb-avtale og arket med tillatelse.

Matematikk:
Gjør side 41 i grunnbok.
Husk fin føring med linjal.
English: Quizlet. Make sure you
can read, write and understand
the English words.
https://quizlet.com/_7308pj

MUNTLIG
ANNET

INFORMASJON

Husk underskrift på cb-avtale
og arket med tillatelse.

Øv til matteprøve!
Husk sykkel!

inger.melhus.hommersand@sandnes.kommune.no
silje.wittenberg@sandnes.kommune.no
eli.hansen@sandnes.kommune.no
mathias.grov.kyte@sandnes.kommune.no

