UKEPLAN FOR KLASSE 5 A/B – UKE 18.
Timeinndelin
g
08:30

08:30 –
10:00

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Opprop på Teams til
Solfrid

Opprop på Teams til
Chris

Opprop på Teams til
Solfrid

Opprop på Teams til Chris
Arbeidernes dag –
skolefri

Norsk (Bente)

Matte (Chris og Solfrid)

Norsk (Bente)

Matte (Chris og Solfrid)

Fortsette å lese faktabøker,
svare på spørsmål og jobbe
med rettskriving.

Gå inn på Showbie i
matteklassen. Der vil du
finne dagens oppgaver,
tirsdag 28. april. Lever
arbeidet ditt i Showbie.

Fortsette med det du startet
med på mandag. Oppgavene
ligger i Showbie, Norsk,
Norsk uke 18.

Gå inn på Showbie i
matteklassen. Der vil du
finne dagens oppgaver,
torsdag 30. april. Lever
arbeidet ditt i Showbie.

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Fysisk
Trening med dorull
https://livegymskole.no/
treningstime/21850/dor
ull-_trening_alene

Fysisk
Øv på 7-gangen mens
du trener
https://livegymskole.no
/treningstime/21877/7gangen

Fysisk
Øv på subtraksjon
mens du trener
https://livegymskole.no/t
reningstime/20977/subtr
aksjon_trene_svaret_med_to
m_stian

Fysisk
Velg deg den
aktiviteten fra tidligere i
uke du likte best og gjør
den på nytt.

Engelsk (Guri)

KRLE (Solfrid og Katarina)

Samfunnsfag (Fredrik og

KogH (Chris og Solfrid)

Gå inn i engelsk i showbie
i klassen din for uke 18
Der finner du
engelskoppgavene for i
dag.

Gå inn på Showbie i KRLEklassen, tirsdag 28. april.
Oppgaven din ligger der.

Bente).
Gå til itslearning, og finn
oppgaven der.

Gå inn på Showbie i klassen
kunst og håndverk 5. trinn.
Oppgaven din ligger under
oppgave uke 18. Du skal
levere i Showbie.

Gå inn i Showbie, Norsk,
Norsk uke 18 og finn
oppgavene der.

10:00 –
11:30

11:30 –
13:30

Fredag

5A. 5A Engelsk ei mappe
heter Skrivearbeid. Den
andre mappa heter
Lesing
5B: 5B engelsk 1 mappe
heter Skrivelekse og den
andre mappa heter
Leselekse

Gå inn på uke 18 i begge
mappene. Der er det
lese- og skrivearbeid som
skal gjøres og leveres i
løpet av mandag.

13:3014:10

Avslutte dagen med Chris
på Teams

Avslutte dagen med
Solfrid på Teams

Avslutte dagen med Chris
på Teams

Avslutte dagen med
Solfrid på Teams

Informasjon fra lærerne:
Med bakgrunn i lokale retningslinjer for hjemmeskole er det disse tidspunktene som gjelder: Arbeidsøkta før lunsj varer fra klokken 08.30 – 10.00. I tiden
mellom klokken 10.00 og 11.30 har elevene lunsjpause og fysisk aktivitet. Elevene må selv disponere tida mellom 10.00-11.30, slik at de både får spist og
gjennomført fysisk aktivitet. I dette tidsrommet vil lærerne i utgangspunktet ikke være tilgjengelige for spørsmål fra elevene. Arbeidsøkta etter lunsj varer
fra klokken 11.30 – 13.30. Vi avslutter dagen på Teams kl. 13.30 og da må alle elevene være pålogget. Tiden fra 13.30 – 14.10 vil noen dager kunne bli
brukt til samtaler med enkeltelever/grupper. Dette avtales på forhånd.

Hilsen: Chris, Solfrid, Bente, Fredrik, Tommy, Guri og Katarina.

FAG

Ukas mål

NO

Lære å finne informasjon i en tekst. Ha fokus på rettskriving, o-lyden.

ENG

Lære å gradbøye adjektiv.

Matte

Lære om omkrets og areal, hva det er og hvordan vi kan beregne det. Vi kommer til å bruke Minecraft i undervisninga denne uka.

Naturfag
KRLE

Lære om undre som Jesus utførte og lage og besvare spørsmål om temaet.

SF

Lære om Romerriket.

Annet

