5. trinn – Ukeplan uke 20
(16.- 20. mai)
Læringsmål:
Norsk: Jeg vet hva personlige pronomen er og kan finne subjekt og
objekt i en setning. I tillegg vet jeg hva et personlig brev bør inneholde.
Matematikk: Jeg kan bruke målestokk til tegninger som forstørrer eller
forminsker virkeligheten. Jeg kan beregne avstander på kart.

Musikk: Jeg kan spille 3 sanger i Pianoklassen. Jeg kan fortelle litt om filmen Fantasia.
Samfunnsfag: Jeg bidrar aktivt i fremføringen av fylket «vårt».
Naturfag: Jeg kan finne mangfold av arter i Teieskogen.
KRLE: Jeg kan fortelle om skikker i buddhismen, og kan nå 10 fakta om religionen
Orden: Jeg tar på meg innesko hver dag, og tar vare på utstyret i pennalet mitt.
Sosialt: Jeg bidrar til at alle i klassen har det fint både i timene og i friminuttene.

English: I can find information in an english text and answer questions.

Til
tirsdag

Lekser:
5A:

Les minst 30 minutter i selvvalgt bok. Skriv en kort oppsummering om det du leste i norsk skrivebok, minst 5 setninger.

5B:

Les minst 30 minutter i selvvalgt bok. Skriv en kort oppsummering om det du leste i norsk skrivebok, minst 5 setninger.

5C:

Les minst 30 minutter i selvvalgt bok. Skriv en kort oppsummering om det du leste i norsk skrivebok, minst 5 setninger.

5A:
Til
torsdag

Norsk: Du skal skrive ned nøkkelord i norskboka di om hva du skal skrive om i et personlig brev til en i klassen din.

5B:
Norsk: Du skal skrive ned nøkkelord i norskboka di om hva du skal skrive om i et personlig brev til en i klassen din.

5C:

Til
fredag

Norsk: Du skal skrive ned nøkkelord i norskboka di om hva du skal skrive om i et personlig brev til en i klassen din.

5A:

Matematikk: Gjør arket med trekant eller firkantoppgaver. Svar på oppgavene i kladdeboka i matematikk. Husk utregning og bruk linjal!

5B:

Matematikk: Gjør arket med trekant eller firkantoppgaver. Svar på oppgavene i kladdeboka i matematikk. Husk utregning og bruk linjal!

5C:

Matematikk: Gjør arket med trekant eller firkantoppgaver. Svar på oppgavene i kladdeboka i matematikk. Husk utregning og bruk linjal!

Økt
08.30 – 10.00

Mandag 16.05.
5A/B/C: Fysfos
5A: Norsk
5B: Norsk

Tirsdag 17.05.

Oppmøte i Øgårdsveien
seinest 10.20. HUSK
FLAGG og ha gjerne
joggesko på beina. Vi
skal gå til Borgheim.

5C: Norsk
10.00 – 10.15
10.15-11.15

Uke 20
Onsdag 18.05.
5A/B/C: Fysfos

Torsdag 19.05.
5A: Lese/ Matematikk

Fredag 20.05.
5A: Lese/ Engelsk

5A: KRLE

5B: Lese/ Matematikk

5B: Lese/ Engelsk

5B: Engelsk

5C: Lese/ Matematikk

5C: Matematikk/Norsk

5C: Matematikk

5A/B/C:

Øvetog til 17.mai.
Ta gjerne med navnet
flagg!

Teie skole er nummer 13
i toget, se program for
Færder kommune.

Friminutt

Friminutt

Friminutt

5A: Engelsk

5A: Norsk

5A: Matematikk

5B: KRLE

5B: Norsk

5B: Matematikk

5C: KRLE

5C: Engelsk

5C: Engelsk

11.15- 11.40

Friminutt

Friminutt

Friminutt

Friminutt

11.40- 12.00

Spising

Spising

Spising

Spising

12.00-13.00

5A: Matematikk

5A/B/C: Uteskole

5A: Samfunnsfag fremføring

5B: Uteskole

Vi går til Teiebanen og skogen
rundt Teiebanen og leter etter ulike
planter og dyr i skogen.

5B: Samfunnsfag fremføring

5C: Musikk

13.00-13.15
13.15-14.00/14.15

5A/B/C: Kunst og håndverk

5C: Samfunnsfag fremføring

Friminutt

Friminutt

5A: Musikk

5A/B/C: Kunst og håndverk

5B: Matematikk

13.30

5C: Uteskole
SLUTT:

14.00

14.15

Leksetid

14.00-15.00

14.00
13.30- 14.00

Informasjon til foresatte.
Dersom noen av ulike årsaker ikke skal delta i 17.mai-toget, vil vi gjerne ha beskjed så raskt som mulig.
Vi ønsker dere alle en fin 17.-mai!
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

