Ukeplan 5. trinn
uke 39
Mål for uka:
Matematikk: Jeg kan regne med positive og negative tall.
Engelsk: I can read a text and describe the content to my classmate.
Norsk: Jeg kjenner til reglene for ord som begynner på hv-, og ord med å-lyd.
Naturfag: Jeg kan forklare hva en nedbryter, produsent og konsument er.
Samfunnsfag: Jeg skal kunne ta kontakt med andre på en positiv måte.
KRLE: Jeg kan forklare demokrati er.

Tema for uke 38-39:
Matematikk: Vi repeterer mattekunnskaper fra 4. trinn og øver på de fire regneartene.
Engelsk: Vi arbeider med leseforståelse øver på å gjengi innhold fra engelske tekster.
Norsk: Vi har fokus på rettskriving.
Naturfag: Vi jobber videre med småkryp og næringskjeder.
Samfunnsfag: Vi fokuserer på mobbing og problemløsning.
KRLE: Vi arbeider med etikk og filosofi, og ser nærmere på verden vi lever i.

Glossary
Suddenly plutselig
Countryside landsbygda
Evening - kveld
Become – bli til
Knitted – strikket
Needed – behov
for
Bought – kjøpt
Charity veldedighet

Ukelekse
Engelsk:

Norsk:

Matematikk:

Step 1: Les og oversett tekst
på utdelt ark, “My favourite
clothes”.
Step 2: Les og overset tekst
på utdelt ark, “The lucky
seed”.

Skriv en liten fortelling hvor
dere bruker ordene med ålyd: såpe, kåpe, kråke,
kopp, stropp, galopp.
Skriv minst en halv side.

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
s.31-32 i multi 5a.

Beskjeder:



Uke 40 er som kjent høstferie ved skolen vår, og vi oppfordrer alle elevene til å benytte
anledningen til å lese spennende bøker. Og vi oppfordrer både store og små til å gjøre masse
gøy og kose seg 

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
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