UKEPLAN FOR 5A, UKE 24
Henter
elevene:
1. økt
08:30-09:30

09:30-09:55
2. økt
09:55-11:00

11:00-11:55

3. økt
11:55-14:10

MANDAG
Bente

TIRSDAG
Solfrid

ONSDAG
Solfrid

TORSDAG
Solfrid

FREDAG
Fredrik

Norsk (Bente)

Musikk (Solfrid)

DKS: Vi
sykler til
havbrukssentret på
Toft og får
omvisning
der.

Matte (Solfrid)

Naturfag

Friminutt
Kanonballbane
Matte (Solfrid)
Brøkbegrepet

Mat/Friminutt
UFOdesse/sykkelba
ne

Engelsk (Solfrid)
To have – to
do London

Vi jobber med
oppgaver i
Salaby og
garasjeband
Friminutt
Fotballbane
Kunst og
håndverk (Solfrid)
Ferdigstilling av
sitteunderlag/
String art
SMART-plast
Mat/Friminutt
Slåballbanen

Mat/friminut
t
UFOdesse/sykkel
bane

Kunst og
Norsk (Bente)
håndverk (Solfrid)
Ferdigstilling av
sitteunderlag/
String art

(Fredrik)

Likeverdige
brøker

08:30-10:00
SMART-plast

Friminutt
Slåballbane
KRLE (Solfrid)
Høytider i de
5 store
religionene.

Mat/Friminutt
10:00-11:00
Naturfag
(Fredrik)

11:00-12:20
SMART-plast

Mat/friminutt
Fotballbane

God helg!

Utegym
(Solfrid)

Aktiviteter
ute.

SMART-plast

Informasjon fra lærere:
Onsdag: I regi av den kulturelle skolesekken skal hele 5. trinn besøke havbrukssentret på Toft.
5A har omvisning fra 09:00-11:15. Alle elevene møter på skolen til vanlig tid og vi sykler utover
til Toft ca. kl. 08:30. Skolen har sykler og sykkelhjelmer til utlån om det skulle være noen som
ikke har. Gjerne ta med ekstra drikke til turen 😊
Snart sommerferie: Vi begynner sånn smått å forberede oss til sommerferie. Alle skolebøker,
iPad, lader og tastatur skal leveres inn før sommerferien. Gjerne ta med bøker allerede denne
uken om dere har noen liggende hjemme.
Bibliotek: Flere elever har fått purring fra biblioteket på lånte bøker. For å levere bøkene kan
elevene levere de i bokkassen utenfor døra i gangen på samfunnshuset. Skolen får ikke besøke
biblioteket med hele klasser enda.
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SMART-plast: I kunst og håndverk skal vi ferdigstille sitteunderlag og string art. Når elevene har
gjort det skal de få jobbe videre med SMART-plast. Minner om at de elevene som skal ta med
materialer/utstyr til å bygge med husker på dette til tirsdag.

FAG

Lekse på mandag

Lekse på tirsdag

Lekse på onsdag

Lekse på torsdag

Ukas mål

Lære å skrive faktatekst

NO
ENG

Leksen finner du i Showbie i klassen “engelsk 5A” under “lesing”. Gå inn
på “leselekse uke 24”

Lære deg å bøye to have
og to do i presens

Matte

Jobb til sammen 30 minutter i MSØ denne uken.

1. Lære om brøk som
del av en hel.
2. Lære om
likeverdige brøker
Jobbe videre med SMARTplast

Naturfag

Vi arbeider videre med
faktateksten om høytider i
de ulike religionene.
Jobbe videre med SMART plast

KRLE
SF
KØ/SV
Annet

Husk å ta med materialer/utstyr til å bygge med (SMART-plast) til tirsdag.
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