
Ukeplan for 5. trinn uke 44 og 45

Hei alle sammen,

- Flott opplevelse med DKS i forrige uke. Se forside Lassa skole.

- Leseuker: I uke 46-48 har hele Lassa skole leseuker. Målet for ukene er at elevene skal utvikle leseferdighetene sine, få økt leselyst og

leseglede, og å øve seg på å samtale om og reflektere over innholdet i tekster. Disse ukene setter vi derfor av ekstra tid til lesesiesta og

leseaktiviteter på skolen.

Vi ønsker å motivere elevene til ekstra leseinnsats på skolen og hjemme, og skal derfor ha leselotteri i slutten av uke 48. Elevene fargelegger

lodd underveis etter hvor mange minutter de har lest. Husk å signere leseloddark hjemme.

Hvis noen har småpremier hjemme å bidra med, blir klassen veldig glad for det!

- Lekser: Mandager går vi gjennom norsk og matteleksene. Engelsk blir som oftes gjennomgått tirsdag. Det er også leksetime 6.time på

mandager. I tillegg kan dere melde på barna deres på leksetime mandager 7. time og tirsdager 6. time. Se forside på Lassa skole.

- Kunst og håndverk, Beates gruppe grønn : Ta med minst ti små figurer, for eksempel Playmo, Lego, Sylvanien, dinosaurer, biler, hus, trær

osv. Disse skal du bruke til å lage fotofortelling av. De skal bo i ranselen din eller på skolen i noen uker framover. Dette blir gøy og morsomt!

- Øv veldig godt på den lille gangetabellen. Det blir test (40 gangestykker) både onsdag og fredag i de neste to ukene. Den samme som

dere har gjort de siste ukene. Dere får med to kopier for å øve hjemme. Kan få med flere!

Vi ønsker alle en fin uke!

Med vennlig hilsen Mariann, Marianne, Åse, Beate og Halvor

E-post: mariann.halvorsen@stavangerskolen.no halvor.frosland@stavangerskolen.no

mailto:mariann.halvorsen@stavangerskolen.no
mailto:halvor.frosland@stavangerskolen.no


Ukeplan for uke 44 31.10 - 04.11

FAG Tema TIL FREDAG

Norsk Fabler, sagn og

eventyr

Dybdelesing/

leseforståelse

Grammatikk

Norsk 5: . Lydfiler til boka finner du på “Skolen”

Les/ studèr tabellen om  “ Solsystemet vårt ” på s. 34.

Svar på spørsmålene 1-10 på s. 55 i norsk-leksebok

Svar med fullstendige setninger. Husk: God rettskriving og tegnsetting. Skriv FINT!

Enkel og dobbel konsonant: Gjør oppgave 1, 2 og 3 s. 265. Skriv i “Norsk - leksebok”.

Husk å øve på øveordene, liten test på fredag.

Matte Multiplikasjon og

divisjon

Øv veldig godt på den lille gangetabellen. Det blir test både onsdag og fredag.

Du tar med deg to kopier eller flere og øver hjemme.

Matematikk oppgavebok 5:

Les og lær eksempel på side 30.

Overskrift: Multiplikasjon

Gjør alle oppgavene på side 32 og 33.

Husk marg, skriv fint i rutene og doble streker under svar.

Engelsk Enjoying the outdoors

Verbs

Engelsk 5: Textbook: Les ” Fresh air and a fry up ” på side 39-42 i Textbook. Lydfiler til sidene

finner du her. Les også høyt for en voksen hjemme.

Gjør oppgavearket. Svar med fullstendige setninger.

Øv godt på glosene. Kanskje du klarer å skrive setninger med de fire glosene.

https://skolenmin.cdu.no/_/5-trinn/norsk/norsk-5-lyd-62b57533c8f1e3447bbee04b-6093a7c69a28061992aede37-6017c084e7a90092c792effc?showIntro=true
https://les.unibok.no/#cappelendamm/p194656/4441/2
https://skolenmin.cdu.no/_/engelsk/engelsk-5-lyd-5d667c6c390c4e00291b4ec2-6019a4c7c5cea19272045f2d?showIntro=true


Ukeplan for uke 45 07.11 - 11.11

FAG Tema TIL FREDAG

Norsk Fabler, sagn og eventyr

Dybdelesing/

leseforståelse

Grammatikk

Norsk 5 grunnbok: Lydfiler til boka finner du på “Skolen”

Les “ Teltturen ” s. 40 - 43. Du skal også lese et par avsnitt høyt for en voksen hjemme.

Svar på spørsmålene som er i tildelt dokument på Classroom.

“Norsklekse uke 45” .

Les halve s. 266 og gjør oppgave 1. Skriv i samme dokument som norsk lekse uke 45.

Husk å øve på øveordene, liten test på fredag.

Matte Multiplikasjon og divisjon Øv veldig godt på den lille gangetabellen. Det blir test både onsdag og fredag.

Du tar med deg to kopier eller flere og øver hjemme.

Gjør oppgaveark - to sider.

Engelsk Read and enjoy!

Verbs

Engelsk 5: Textbook: Les ” Read and enjoy ” på side 50-51 i Textbook. Lydfiler til sidene

finner du her. Les også høyt for en voksen hjemme.

Oppgave s. 53. Write it! Skriv en kort sammenhengende tekst på 8-12 setninger. Du velger å

skrive fra en av rutene på s. 52. Skriv i tildelt dokument på Classroom. English - week 45.

Øv godt på glosene. Kanskje du klarer å skrive setninger med de fire glosene.

https://skolenmin.cdu.no/_/5-trinn/norsk/norsk-5-lyd-62b57533c8f1e3447bbee04b-6093a7c69a28061992aede37-6017c084e7a90092c792effc?showIntro=true
https://les.unibok.no/#cappelendamm/p194656/4441/2
https://skolenmin.cdu.no/_/engelsk/engelsk-5-lyd-5d667c6c390c4e00291b4ec2-6019a4c7c5cea19272045f2d?showIntro=true


Gloser uke 44

Engelsk                         Norsk

important viktig

getting caught bli fanget

horse riding ri på hest

soaking wet klissvåte

Gloser uke 45

Engelsk                         Norsk

to be picked å bli valgt

the playground skolegården

tall høy

wished ønskte

Øveord uke 44

Skriv setninger som passer til ordene:

- alltid

- begynne

- billett

- nettopp

Øveord uke 45

Skriv setninger som passer til ordene:

- vil

- skal

- hos

- nok


