Evjeveien 836
4832 Mykland

5.trinn

SMS: 91 88 45 40
Telefon: 37 50 25 30

UKE:

37

Kontaktlærer: Susanne Bråthen,
susanne.brathen@froland.kommune.no
Ukas beskjeder:
Ikke svømming denne uken.
Til mat & helse på onsdag må dere ha med lufttett boks/glass som rommer 3-5dl.
Første nasjonale prøve er engelsk, den har vi siste time mandag.
Ove er borte mandag, Liv er vikar.

Onsdag drar Marianne, Magnus, Marie og Rebecca sammen med Ove på TL-lekekurs i Grimstad. Vi
gleder oss til å høre hva dere har lært!

Mål for uka:
Norsk:

-

Jeg vet forskjellen mellom sakprosa og skjønnlitteratur
Jeg kan lete og finne sjangertrekk før jeg begynner å lese
Jeg kan finne inspirasjon i bilder når jeg skal skrive
Jeg vet hva synonym, antonym og hyperonym er

Matematikk:
-kunne regne om mellom døgn, timer, minutter og sekunder
-kunne lese av tiden på digital og analog klokke
-kunne regne ut tiden mellom klokkeslett og datoer
Engelsk:

-

Jeg kan snakke om tid og tall
Jeg kan bruke engelske høflighetsuttrykk
Jeg øver godt på ukas gloser
Jeg kan de engelske spørreordene

Ukens sosiale mål:
Det er viktig å stoppe når noen sier STOPP!

Gloser:

Til tirsdag:

who – hvem

Norsk: Les teksten s.22-23. Gjør oppgave i boble

what – hva

«Lesestrategi».

when – når
why – hvorfor

Matte: oppg.104,105 og 106 s.47.

where – hvor
which – hvilken

Engelsk: TB: p.19 – Asking questions. Read with an adult.

how – hvor

WB: p.13, Task 18.

how – hvordan
Til onsdag:
meanwhile – i mellomtiden

Norsk: Gjør oppgave 2 og 3, s.24. Husk å svare i fullstendige

solve – løse

setninger.

clearly – tydeligvis/åpenbart
relieved – lettet

Matte: oppg.107, 108 og 109 s.47.

Mat og helse: SE UKAS BESKJEDER
Til torsdag:
Matte: oppg.111 og 112 s.72.

Engelsk: Practice on this week's glossary.
Til fredag:
Norsk: Les minimum 15 minutter i valgfri bok. Velg fem ord
fra teksten som du skriver pent i finskriftboka.

Matte: oppg.113 og 114 s.72.

