
Ukeplan for 5. trinn  2023 Uke 5 30. januar - 3. februar 2022

LÆRINGSMÅL FOKUSORD ENGLISH GRAMMAR

Norsk

English

Matematikk

Samfunnsfag

KRLE

Naturfag

Kroppsøving

Sosialt

Jeg kan skrive en bokanmeldelse.

Jeg kan kjenne igjen og gradbøye adjektiv.

Jeg kan forstå og forklare hva en ulikhet er.

Jeg kan fortelle om noen av vikinghøvdingene.

Jeg vet at Sabbaten er den viktigste helligdagen for jødene

Jeg vet hvordan magneter virker og hvordan man lager den

Jeg kan samarbeide med de andre. Jeg er støttende overfor lagkameratene mine.

Jeg kan sette meg realistiske mål.

bokanmeldelse
sitat

anbefaling
adjektiv
algebra
likning

magnetisme

Adjectives tell us something

about how nouns are or look:

a cool boy - the boy is cool

a strong girl - the girl is strong

an old house - the house is old

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON

LESING Norsk: Les selv  i minst 15
minutter i valgfri bok.

Engelsk: Read a chosen book
at skolenmin - library or Get
epic.

Norsk: Les i Salto 5B s 196- 199.
Stormnatt av Jørn Lier Horst

Uke 2 - 5 er litteraturuker, og vi har
ekstra fokus på lesing og
leseglede.

Tusen takk for supert oppmøte på
Stangelandsfesten forrige uke!

TL-kurs onsdag 1. februar.

I denne uka får vi besøk fra Den
kulturelle skolesekken. De vil ha en
forestilling som de kaller “ Blues
for barna”
5A: fredag 09.30 - 10.15
5B: fredag 11.30 - 12.15
5C: torsdag 11.30 - 12.15

SKRIVING Engelsk: WB p. 77, 4.20. Write in
your Notebook.

Norsk: Jobb med å skrive en
bokanmeldelse på CB.  Bruk s 88
og 89 i Salto 5B som “oppskrift”

Norsk: Salto 5B s 204. Svar på
spørsmåla 1-7.. Skriv i Norsk
skrivebok.

REGNING Matte: Multi 5B
- Lese F-boksen s. 74 og

skriv ned 2 eksempler
på ulikheter.

- Multi 5B s. 93
Husk fin innføring med linjal i
regneboka di.

Matte: Multi 5B s. 94
Husk fin innføring med linjal i
regneboka di.

ANNET Husk ladet CB hver dag!

anette.myrland.chaibi@sandnes.kommune.no therese.karina.erland@sandnes.kommune.no           andrea.kalvatn.larsen@sandnes.kommune.no            marit.anne.almas@sandnes.kommune.no

https://skolenmin.cdu.no/_/5-trinn/engelsk/library-english-5-7-trinn-62b57533c8f1e3447bbee04b-5d667c6c390c4e00291b4ec2-5f3fa82e28dba233f5e81133?showIntro=true

