UKEPLAN FOR 5c
Uke 34
Ukas læringsmål:
Norsk:

Å kunne skrive kort og brev

Matte

Å kunne titallsystemet: tallenes plassering, i utvidet form, i tabell og med ord

KRLE

Å kunne fortelle om livet til de første kristne

Naturfag

Å kunne fortelle om de forskjellige nedbryterne på bakken og nedi jorda

Samfunnsfag

Å kunne fortelle om livet i det gamle Egypt

Engelsk

Å kunne fortelle fakta om personer og steder på engelsk

Sosialt mål

Ansvarlighet: Kunne lage og følge ordensregler

Mandag 21.08.

Tirsdag 22.08.

Onsdag 23.08.

Torsdag 24.08.

Fredag 25.08.

Fysak
Norsk
Skriv et brev
Matte
Titallsystemet
Mat
Engelsk
Together again!
Utegym

Norsk
Bibliotek
Samfunnsfag
Livet ved Nilen
Naturfag
Små dyr med
store oppgaver
Mat
Matte
Titallsystemet

Fysak
Norsk
Skriv et brev
KRLE
Kristendommens
begynnelse
Mat
Norsk
Musikk

K&H/krle
Matte
Titallsystemet

Kunst og håndverk

Lekse til tirsdag
Norsk:
Arbeidsbok til
språkbok s 2 og 3.

Lekse til onsdag:
Norsk: Leseboka s
6-7. Gjør oppg
3,4,5 og 6, s 7.
Skriv svarene i
Norsk skrivebok.

Lekse til torsdag:
Engelsk: Explore s
12. ønsker du mer
utfordring, les s
13. Øv på glosene
s 12.
Pakk gymtøy!

Lekse til fredag:

Mat
Engelsk
Together again!
Utegym

Matte
Titallsystemet
Mat
Samfunnsfag
Farao og folket
Klassens time

Ukelekse
Matte: Multi
oppgavebok s 4 og
5. Husk reglene
Samf: oppg. 5 s 13 i for føring i
rutebok.
Midgard. Skriv i
samf. skrivebok
Frist: Lever ark med
underskrifter.
Alle bøker skal ha
bokbind.

Velkommen til femte klasse!  Det var kjempekoselig å møte alle elvene igjen. Det er delt ut mange
nye bøker, og alle flergangsbøker skal ha bokbind på innen fredag. Det er også delt ut et ark om bruk
av datautstyr som skal skrives under og returneres. Før det er returnert får elevene ikke bruke
skolens datamaskiner. Husk også lapp om leksehjelp.
Den første tida nå kommer vi til å øve til idrettsdagen i utegym. Husk at elevene skal dusje.
Ha en fin uke!
Hilsen Sigrid (sigrid.froise.nilsen@fet.kommune.no )

