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Timeplan

UKE 43

1.

Klassens time

Norsk

Matte
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Norsk

2.
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Norsk

3.

Eng-5/Matte
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Kunst&håndv.
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Kunst&håndv

4. Eng 6-7/Matte
5.

Samfunnsfag

6.

Kroppsøving

Fysisk aktivitet

Informasjon:
Helsesykepleier kommer til torsdag.
(Vaksinering)
Husk å lese ca.15 minutter hjemme hver
dag.
Husk: Vær hyggelig og smil til dine
medelever. Tenk positivt!

Ukas mål:
Norsk: Jeg kan lage en muntlig reportasje. Jeg kan skrive ut fra notater og stikkord. Jeg kan forklare hva konkret og abstrakt betyr.

Matte: Kunne tegne og tolke søylediagram og linjediagram.

Engelsk:. I know the difference between There is/are and It is. I know how to use Some and Any in sentences. (Grammar pages)

Lekser:
Til tirsdag: Norsk: Les om bøying av substantiv og gjør en av oppgavene på sidene 154 – 156.
Matte: oppg.199, 200 og 201 s.40.
Til onsdag:
Norsk: Les sidene 236 – 239 i KRLE-boka. Skriv gjerne noen faktasetninger slik at du husker innholdet.
English: important words&expressions: a contest, to spend, teeth, to lose, How come?, to forget, to meet, to disappear, strict, to
recommend, to risk,
Til torsdag:
Norsk: Skriv fem konkrete og fem abstrakte substantiv i boka di. Lag fire setninger der du bruker substantivene. (to + to)
Matte: oppg.202 og 205 s.40.
English: , Read about two different contests on page 48 – 49. Extra: Ask Sandra, page 50 - 51
Til fredag:
Norsk : Innlevering: Kan du lage en reportasje om hvordan det er å arbeide i barnehage. Ta noen bilder og lag en tekst om livet i
barnehagen. (Vi må spørre om du kan komme der)
Engelsk: (to be delivered) Write answers to the activity questions on page 49.
Matte: oppg.206 s.40.



