5. trinn – Ukeplan uke 24
(13.- 17. juni)
Læringsmål:

Musikk: Jeg kan sangene og dansene til
sommeravslutningen.

Orden: Jeg bidrar til at hylla og garderobeplassen min er helt ryddet og tømt.
Sosialt: Jeg snakker vennlig til medelever og voksne og unngår å komme med
negative kommentarer.
Lekser:
LEKSER FOR 5A/B/C TIL ONSDAG:

✓ Øv deg på sangene og dansene slik at du kan dem til onsdag kveld. Trykk på lenkene og syng/dans:
MACARENA dance
THREE LITTLE BIRDS
SOMMER OG SKOLEFRI
CAN´T STOP THIS FEELING

https://www.youtube.com/watch?v=rVBHH5DwYFA
https://www.youtube.com/watch?v=F4sNi2PUiWM
https://www.youtube.com/watch?v=HKff6knudB4
https://www.youtube.com/watch?v=ODTdmsTf-UU

✓ De som skal lese dikt, må øve godt på disse.
✓ Alle må sjekke om de har lærebøker og bibliotekbøker hjemme, og evt. ta de med på skolen seinest onsdag.

Økt
08.30 – 10.00

10.00 – 10.15
10.15-11.15

Mandag 13.06.

5B og gruppe 1 fra 5A:
Avreise med buss
kl.08.30 fra skolen til
Åsgårdstrand, omvisning
i regi av DKS
5C og gruppe 2 fra 5A:
Fysfos 08.30- 09.00

08.30- 09.00 5A/B/C: Lese

Uke 24
Onsdag 15.06.
Sommeravslutning kl. 18.00
5A/B/C: Fysfos

09.00- 10.00: Øving til
sommeravslutningen i aulaen.

5A/B/C: Arbeidsplan/øving i klasserommet/
samle inn lærebøker.

Tirsdag 14.06.

Friminutt
5A/B/C: Øve til
sommeravslutningen i aulaen.

Friminutt

Torsdag 16.06.
5A/B/C: Rydde klasserommene/ vaske
hyller/Arbeidsplan

Fredag 17.06.
5A/B/C: Diverse aktiviteter i
klasserommet/rydde ferdig klasserom og
garderobe.

5A/B/C: Spising og fotballkamp mellom
lærerne og 7.trinn på Teiebanen.

5A/B/C: Øve til sommeravslutningen i
aulaen.

Friminutt
5A/B/C: Diverse aktiviteter i
klasserommet og spising.
11.15- 12.00: Fellessamling i aulaen.

11.15- 11.40

11.40- 12.00
12.00-13.00

5C og gruppe 2 fra 5A:
Avreise med buss
kl.09.30 fra skolen til
Åsgårdstrand, omvisning
i regi av DKS

Friminutt
Spising
5A/B/C: Arbeidsplan

Friminutt

5A/B/C: Spising, fotball og
friidrettsaktiviteter på
Teiebanen.

Friminutt
5A/B/C: Film i auditoriet.

GOD SOMMER kl. 12.00 i
klasserommet.

12.30- 14.00:
13.00-13.15
13.15-14.00/14.15

Hele trinnet har
uteskole på Teiebanen
til kl. 14.00.

SLUTT:

14.00

13.30

13.00

14.15

12.00

Informasjon til foresatte.
Forrige uke hadde vi en vellykket dag i Rosanesparken med Mesternes mester.
Vel møtt til sommeravslutning onsdag klokken 18.00 i Rosanesparken. Se invitasjon på trinnsiden og klassens Facebookside.
Vi oppfordrer dere sterkt om å sørge for at barna deres leser i løpet av sommerferien, og gjerne gjennom lesekampanjen https://sommerles.no/ . Elevene trenger jevnlig lesing selv om det er ferie fra skolen.
Neste skoleår skal elevene ha mat og helse. Vi oppfordrer dere til å ta med barna på matlaging i løpet av ferien.
Som vi nevnte på foreldremøtet, er ensomhet et «tema» for flere av elevene på trinnet. Fint om dere har dette i «bakhodet» nå som vi går inn i en ferie som kan oppleves som veldig lang for flere.
Vi ønsker dere alle en flott og avslappende sommerferie. Første skoledag etter sommerferien er onsdag 17.august.
Hilsen alle oss voksne på 5. trinn

.

Skolesms: Send [5] [tekst] til 594 44 200 Eks: "5 Per er syk i dag. Hilsen Lise."
Teamtelefon: 409 11 521 E-post: 5A: Kristin Riis kristin.riis@faerder.kommune.no 5B: Cathrine Elisabeth I Tandberg cathrine.elisabeth.i.tandberg@faerder.kommune.no 5C: Are Darmo are.darmo@faerder.kommune.no

