Ukeplan for 5. trinn 2019/2020

Uke 43

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

Jeg kan skrive bokanmeldelser .Jeg kan presentere en bok for andre
I can list at least ten body parts.
Jeg kan gjennomføre en undersøkelse.
Jeg vet hva FN står for, og hva de jobber med.
Jeg kan forklare hvordan deler i kroppen er avhengig av hverandre.
Jeg kan gi noen eksempler på hva Egypterne brukte Nilen til.
Jeg kan delta i dans.
Jeg kan designe et bokmerke.

SKRIVING

Norsk: Nærles 20 minutter i en
skjønnlitterær bok du har
hjemme. Denne boken skal du
skrive bokmelding til!

FOKUSORD

ENGLISH WORDS

tidligere
millioner
var
allerede
rekke

hovedperson

a head = et hode
an arm = en arm
a leg = et bein
a stomach = en mage
a foot = en fot
a back = en rygg
a tooth = en tann

English 5A: Please read and learn
p.40 in Quest textbook.
Norsk: Les 15 min i skjønnlitterær
bok.

TORSDAG

FREDAG

INFORMASJON

English 5B, 5C, 5D: Please
read and learn p.40 in Quest
textbook.
Samfunn: Les side 54 og 55 i
Gaia Samfunnsfag
Norsk: Les 15 min i
skjønnlitterær bok.

Norsk: Les ferdig den skjønnlitterære
boka di.

Samfunn: Gjør oppgave 20a
side 67.

Norsk: Skriv en bokmelding på ca.
100 ord. Skriv på eget utdelt ark.
Eller lag eb bokmelding som en
presentasjon på CB. Se tips s.45 i
Zeppelin lesebok
Norsk: Øv godt på øveordene. Det
blir en diktat/test i disse på fredag.

Hei-verden: Vi trenger sponsorartikler til
småpremier på Hei-verden aksjonen.
Elevene kan levere disse til kontaktlærer.
Loddbøker: Elevene har fått utdelt
loddbøker til Hei-verden (se eget skriv).
Siste innlevering er fredag 1.november. Fint
hvis alle foreldre viser barna sine hvordan
man betaler med Vipps. Årets land er
Bangladesh.
Utviklingssamtaler: Starter i uke 44.

Matematikk: Grunnbok:
Gjør oppgave 2 og 3 side 58.

Matematikk: Grunnbok:
Gjør oppgave 1 side 58. Bruk linjal!
English: Quizlet. Make sure
you can read, write and
understand the English words.
https://quizlet.com/_7aeskn

MUNTLIG

ANNET

ONSDAG

Norsk: Skriv en setning til
hvert av øveordene. Skriv hvert
øveord 3 ganger etter
setningen. Skriv i norsk
skrivebok.
English: Write the English
words in your glossary book.

REGNING

DIGITALT

ØVEORD

Jeg har med meg riktig utstyr og bøker.

TIRSDAG
LESING

12.-16.oktober

English 5A: Work on Quest’s
homepage:
https://www.lokus.no/open/que
stelevnettsted5/How-the-BodyWorks/How-the-Body-Works-Vo
cabulary

English 5B, 5C, 5D: Work on
Quest’s homepage:
https://www.lokus.no/ope
n/questelevnettsted5/Howthe-Body-Works/How-the-B
ody-Works-Vocabulary

English: Quizlet. Make sure you can
read, write and understand the
English words.
https://quizlet.com/_7aeskn

Norsk: Framføring av bokmelding. Se
tips s.43 i Zeppelin lesebok.
Ukelekse:
https://skole.salaby.no/5-7/no
rsk/a-snakke-foran-andre

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

