Ukeplan 5. trinn
uke 41
Mål for uka:
Matematikk: Jeg kan regne med tresifrede tall ved oppstilt addisjon og subtraksjon.
Engelsk: I can find information about a celebrity I want to write about.
Norsk: Jeg kan regler for bruk av enkel og dobbel konsonant. Og jeg vet at det finnes noen unntak
for reglene.
Naturfag: Jeg kan navnene på, og noen fakta om nedbrytere, produsenter og konsumenter.
Samfunnsfag: Jeg kan beskrive hva et samfunn er.
KRLE: Jeg kan forklare hva etikk handler om.

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 har fokus på rettskriving.
Naturfag: Vi studerer livet til småkrypene, og ser nærmere på rollene til de ulike artene.
Samfunnsfag: Vi fokuserer på mobbing og problemløsning.
KRLE: Vi arbeider med etikk, filosofi og forskjellige livssyn.

Glossary
character-karakter
reputation-rykte
celebrity-kjendis
honor-ære
greatness-storhet
prestige-prestisje

Ukelekse
Engelsk:

Norsk:

Matematikk:

Step 1: Write 3 sentences
about the celebrity you are
going to write about in your
celebrity project.
Step 2: Write 5 sentences
about the celebrity you are
going to write about in your
celebrity project.

Skriv en tullefortelling og få
med så mange ord du
klarer med dobbel
konsonant! (sprettord) 
Sett strek under alle disse
ordne med en fargeblyant.

Gå inn på kikora.no og
gjennomføre ukas
gjøremål. Gjør så mange
oppgaver du klarer.
For de som ikke har tilgang
på data kan man gjøre
oppg. 1.71-1.72 og 1.781.79 i Multi 5a.

Beskjeder:’
-

Vi reiser på tur med fadderbarna torsdag 10.10. Dette er en halvdagstur. Vi griller 

-

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/

Lærere på 5.trinn:
Svein Atle Johansen, kontaktlærer 5A
Marianne Moskvil Langås, kontaktlærer 5B
Christina Øynes, kontaktlærer 5C
Thor Olav Lauvrak , Faglærer 5.trinn
Mariell Nesodden, Spes.ped 5.trinn

Skolens hjemmeside: www.froland.skole.no
Telefon:
Skolen (sentralbord):
Teamrom 5:
Kenneth Gundersen (avdelingsleder):
Inge Roppen (rektor):

37 50 24 20
37 50 24 88
37 50 24 36
37 50 24 78

