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Timeplan Uke 3

Informasjon:
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Norsk
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Krle
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4.

Musikk

Samfunnsfag

Samfunnsfag

KRØ

5.

Naturfag

Leksehjelp

Samfunnsfag

Kunst&håndv.

6.

Naturfag

Kunst&Håndverk

Kunst&Håndv.

Mat&Helse

Mat & Helse denne uka.
Lekser leveres i oddetallsbok denne
uka
Biblioteksbøker du er ferdig med,
må levers denne uka. Kan du sjekke
hjemme om du har noen der?
Ha på deg varmt tøy. Det er kaldt
ute i friminuttene

Ukas mål:
Norsk: Jeg kan fortelle (noe faglig) om fortellinger jeg har lest. Jeg kjenner begrepene eventyr, sagn, myte og fabel og
kan si litt om hvert av dem.
Engelsk: I can talk about famous places in the USA. I can write sentences in simple past (preteritum)
Matte: :

- Kunne dividere et desimaltall med et helt tall
- Kunne dividere to hele tall der svaret får en rest eller et desimaltall
- Kunne dividere med en dekadisk enhet.

Lekser
Tirsdag
Norsk: Spør dine foreldre om de kjenner noen lokale sagn eller eventyr. Noter noen nøkkelord og lær deg
historien.
Matte: Gjøre oppg.191 og192 s.39.
Engelsk: Write 5 sentences in simple past about the USA. ex: Donald Trump WON the election in 2016.
Onsdag
Matte: Gjøre oppg.193 og 194 s.39.
Mat og Helse de tre siste timene
Torsdag
Norsk: Oppgave 2 side 31 (innlevering)
Matte: Gjøre oppg.195 og 196 s.39.
Engelsk: Read about New York and Los Angeles, page 96 – 97 and 98 – 99.
Fredag
Norsk: Øv deg på å fremføre en fortelling for klassen. Les side 40, Taleriket, for å få noen tips.
Matte: Gjøre oppg.198 s.39.
Engelsk: Chapter test 3
Important words: capital, desert, extreme weather, hurrycane, quilt
Learn 5 irregular verbs: : know-knew-known, make-made-made, put-put-put, quit – quit – quit, read – read – read



