UKEPLAN FOR KLASSE 5 A/B – UKE 16.
Timeinndeling

Mandag

Tirsdag

08:30

2. påskedag - skolefri

Avspasering fordi vi
hadde konserter med
BMK

08:30 –
10:00

Onsdag

Torsdag

Fredag

Opprop på Teams til
Solfrid

Opprop på Teams til
Solfrid

Opprop på Teams til
Chris

Norsk (Bente)

Matte (Chris og Solfrid)

Naturfag (Chris og

Kj - lydsord og lesing.

Gjør oppgave 2.18, 2.19,
2.20 og 2.21 i
statistikkheftet ditt.
Når du er ferdig går du inn i
Showbie matte 5.trinn og
gjør oppgave 1 i heftet som
ligger der. Ta bilder av alt
arbeidet ditt og lever i
showbie. Blir du tidlig
ferdig kan du jobbe i MSØ.

Fredrik)

Gå inn på Showbie, Norsk,
norsk uke 16. Der ligger
ukens oppgaver.

Oppdraget kommer i
Teams

10:00 -

Lunsj

Lunsj

Lunsj

11:30

Aktivitetsbingo. Arket
med aktiviteter finner du
under ukeplanen.
Samfunnsfag (Fredrik og

Aktivitetsbingo

Aktivitetsbingo. Ble du
ferdig med alle
rutene?
12.20: Avslutte dagen

11:30 –
13:30

Bente).
Nytt emne: Romerriket.
Gå inn på Showbie,
Samfunnsfag 5A/B,
Romerriket uke 16. Der ligger
ukens oppgaver.

13:3014:10

Avslutte dagen med Chris
på Teams

Gå inn på Showbie kunst
og håndverk 5. trinn.
Oppgaven din ligger der.
Besvarelsen skal leveres
som bilder i showbie.
Avslutte dagen med
Chris på Teams

KogH (Chris og Solfrid)

med Solfrid på Teams

Informasjon fra lærerne:
Vi håper alle har hatt det fint i påskeferien!
Legg merke til at elevene har fri tirsdag 14.april. Dette pga. avspasering for «BBU i takt med BMK». Første skoledag etter påske er dermed onsdag
15.april.
Vi prøver oss på en litt annen utgave av ukeplanen denne uka. Vi håper det vil gjøre det enklere for elevene å strukturere dagen sin alene, samtidig som
det blir enklere å levere arbeid i rett tid. Hver dag vil starte opp i teams 08:30 slik vi gjorde før påskeferien. Så kommer fag i 2 bolker, en før og etter lunsj.
Når eleven har hatt NO før lunsj på onsdag skal dette arbeidet være avsluttende. Når klokka er 10:00, skal det de har gjort leveres inn, og da er det
arbeidet over. Ved dagens slutt ønsker vi å avslutte dagen sammen med elevene på teams. Dette gjøres på samme måte som på starten av dagen, at
elevene viser “tommel opp” på en melding læreren skriver i felleschatten vår.

FAG

Lekse på mandag

Lekse på tirsdag

Lekse på onsdag

Lekse på torsdag

Ukas mål

NO
ENG
Matte

Jobbe videre med median og typetall.
Måle nøyaktig lengde på ulike gjenstander.
Gjøre om mellom m, cm og mm

Naturfag
KRLE
SF
KØ/SV

Annet

