UKEPLAN FOR 5c
Uke 4
Ukas læringsmål:
Norsk:

Kunne bøye verb og vite hvilke ord som tilhører ordklassen.

Matematikk:

Kunne beskrive og skille mellom ulike todimensjonale trekanter.

KRLE:

Bli kjent med hinduismen.

Naturfag:

Kunne beskrive magnetenes egenskaper.

Samfunnsfag:

Vite hva et landskap er og hvordan de ulike landskapene er blitt til.

Engelsk:

Kunne ord og uttrykk på engelsk som brukes om verdensrommet.

Sosialt mål:

Empati: Vite hvordan egen stemmebruk og kroppsspråk kan påvirke andre.

Mandag 22.01

Tirsdag 23.01

Onsdag 24.01

Torsdag 25.01

Fysak
Norsk
Verb
Matematikk
Geometri
Leksehjelp
Engelsk
Our mysterious world
Gym

Norsk
Stilleles/ høre leksa
Samfunnsfag
Landskap
Naturfag
Magneter
Matematikk
Geometri

Fysak
Matematikk
Geometri
KRLE
Hinduismen
Leksehjelp
Norsk
Verb

Stilleles
Matte/norsk
Engelsk
gloseprøve
Musikk
Prosjekt
Gym

Ferdig 14.15

Ferdig 13.00

Ferdig 14.15

Ferdig 14.15

Fredag 26.01

Skidag på
Hvaltjern
Se egen lapp

Ferdig 14.15

Vi innfører ordbankord i undervisningen. Dette for å forklare ord og begreper elevene møter i
fagtekster som kan være vanskelige eller ukjente for dem. Vi arbeider med ordbankordene gjennom
uka, og elevene har som ukelekse å skrive dem inn i ordkort der de forklarer ordene.

NB! Det blir foreldremøte onsdag 14.02! Sett av datoen, innkalling
kommer senere.

Ha en fin uke!
Hilsen Sigrid
Sigrid.froise.nilsen@fet.kommune.no

LEKSER UKE 4

Grønn

Gul

Rød

Lekse til
tirsdag

Lekse til
onsdag

Lekse til
torsdag

Lekse til
fredag

Zeppelin
arbeidsbok til
språkbok
Gjør s. 46.

Vi i verden
Les s. 73-74.
Skriv ned alle
ordene du ikke
forstår eller
synes er
vanskelig.
OBS! Det er
ikke sikkert
man forstår et
ord selv om
man har hørt
ordet tidligere.
For å forstå et
ord må man
kunne forklare
det!

Explore
textbook
Les s. 78

Multi
oppgavebok
s. 66. Gjør
oppg. 4.154.16 og 4.18

Underskrift på
gloseprøver.

Husk at
geometriske
figurer SKAL
tegnes med
linjal.

Vi i verden
Les s. 73-75.
Skriv ned alle
ordene du ikke
forstår eller
synes er
vanskelig.
OBS! Det er
ikke sikkert
man forstår et
ord selv om
man har hørt
ordet tidligere.
For å forstå et
ord må man
kunne forklare
det!

Explore
textbook
Read page s.
79 and
translate it to
Norwegian.

Multi
oppgavebok
s. 66. Gjør
oppg. 4.154.16 og 4.184.19.

Vi i verden
Les s. 73-75.
Skriv ned alle
ordene du ikke
forstår eller
synes er
vanskelig.
OBS! Det er
ikke sikkert
man forstår et
ord selv om
man har hørt
ordet tidligere.
For å forstå et
ord må man
kunne forklare
det!

Explore
textbook.
Read page 79
and translate it
to Norwegian.

Zeppelin
arbeidsbok til
språkbok
Gjør s. 46-47.

Zeppelin
arbeidsbok til
språkbok
Gjør s. 46-47.

Explore
workbook s.
54. Gjør oppg.
19-20.

Explore
workbook s.
58..
Underskrift på
gloseprøver.

Explore
workbook
page 58-59.
Underskrift på
gloseprøver

Engelsk
diktat
Tonight
Wish

Husk at
geometriske
figurer SKAL
tegnes med
linjal.

Ordbank:
- Makt
- Ufattelig
- Framstille
- Sammensatt
- Alter
Velg to av
ordene og fyll
ut et ordkort
(deles ut på
skolen) til hvert
av ordene.

Tonight
Wish
Space
Billions
Imagine

Ordbank:
- Makt
- Ufattelig
- Framstille
- Sammensatt
- Alter

Velg to av
ordene og fyll
ut et ordkort
(deles ut på
skolen) til hvert
av ordene.

Husk at
geometriske
figurer SKAL
tegnes med
linjal.

Multi
oppgavebok
s. 66. Gjør
oppg. 4.154.16 og 4.184.20.

Ukelekse

Tonight
Wish
Space
Billions
Imagine
Surface
Gasses

Ordbank:
- Makt
- Ufattelig
- Framstille
- Sammensatt
- Alter

Velg to av
ordene og fyll
ut et ordkort
(deles ut på
skolen) til hvert
av ordene.

