Ukeplan 5. trinn
uke 42
Mål for uka:
Matematikk: Jeg vet at multiplikasjon er gjentatt addisjon, og kan bruke multiplikasjon på enkle
tekstoppgaver.
Engelsk: I can make a power point about a celebrity I like.
Norsk: Du kan skrive en oppskrift, og du vet forskjellen på faglitteratur og skjønnlitteratur.
Naturfag: Jeg kan beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem
systematisk
Samfunnsfag: Jeg kan beskrive hva et samfunn er.

KRLE: Jeg kan forklare med egne ord hva FNs menneskerettigheter er.

Tema for uke 41-43:

Matematikk: Vi arbeider med regneartene og øver spesielt på addisjon og subtraksjon.
Engelsk: Vi arbeider med et kjendisprosjekt, som elevene skal fremføre for hverandre.
Norsk: Vi lærer hva sakprosa /faglitteratur er.
Naturfag: Vi studerer hvordan landskapet forandrer seg, og hvordan vi påvirker naturen på godt
og vondt.
Samfunnsfag: Vi jobber med kapittelet «I samfunnet».
KRLE: Vi arbeider med etikk, filosofi og forskjellige livssyn.

Glossary
personalitypersonlighet
hero- helt
famous-berømt
public figureoffentlig person
headlineoverskrift
important-viktig
influencerpåvirker

Ukelekse
Engelsk:
Step 1: Write at least 3
sentences with the words in
the glossary list.
Step 2: Write at least 5
sentences with the words in
the glossary list.

Norsk:

Matematikk:

Skriv ned en oppskrift i
lekseboka di. Det kan være en
matoppskrift, eller en
oppskrift på noe du kan lage,
eller gjøre.

Gå inn på kikora.no og
gjennomføre ukas
gjøremål. Gjør så mange
oppgaver du klarer.

Eksempel:
Oppskrift på den perfekte
snøballen.
Oppskrift på lykke.
Oppskrift på den beste
frokosten.
Oppskrift på å gjøre lekser….
(på s.75 i språkboka står det
«slik lager du en oppskrift»:

For de som ikke har tilgang
på data kan man gjøre
oppgavene på side 37 i
Multi 5a.

Beskjeder:’
-

Vi på 5. trinn skal være med på en nasjonal aksjon som dreier seg om å resirkulere
emballasje laget av aluminium. Alle elevene får et eget nett til resirkulering av
aluminium, og vi skal lære mer om resirkulering, kretsløp og hvordan vi bedre kan ta
vare på jorda vår. https://aksjonaluminium.no/

-

NB! Fredag er det planleggingsdag, så lekser må derfor leveres senest torsdag.

-
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