5. kl. uke 47
Tema/
lekse

Til tirsdag

Norsk

Lese i minst 15 minutt
og skrive 3 setninger
om det du har lest i
leseprosjektboka!
Gjør innføringsarket i
mappa så fint du kan!

Matematikk

Engelsk

Samfunn/
naturfag
Gym
KRL: les side 52 – 53,
gjør oppg. 36-40, side
59

Til onsdag

Ukens bibelvers:

Salige er de som skaper fred, for de skal
kalles Guds barn. Matteus 5,9

Til torsdag

Til fredag

mål

Lese i minst 15 minutt og
skrive 3 setninger om det
du har lest i
leseprosjektboka!
Gjør minst 15 min på Multi
nettoppgaver. Velg: 5b >
multiplikasjon og divisjon >
multiplikasjon flersifrede
tall.

Lese i minst 15 minutt og
skrive 3 setninger om
det du har lest i
leseprosjektboka!

Textbook: Les s. 68 om
substantiv
Workbook: Gjør oppg. 72 s.
47.

Setningsprøve:
Øv på arket
«Setningsprøve 1»

Kunne skrive riktig
grammatikk og bruke
uttrykk rett

Skriv ned tre ting du kan
gjøre for å gjøre verden
til et bedre sted for alle
mennesker.
Husk, en time gym i dag!

Tema: Bærekraftig
utvikling

Gjør minst 15 min på
Multi nettoppgaver.
Velg: 5b > multiplikasjon
og divisjon >
multiplikasjon flersifrede
tall.

Bli en bedre leser,
eller lytter, det er lov
å bruke lydbok! Vite
hva en innledning er
Å kunne multipliserer
et ensifret tall med et
tosifret tall.

Husk å ta med badetøy,
håndkle og såpe.
Ta-med-dag!
Ta gjerne med en liten
ting du har lyst til å vise
klassen

Info om uken: vi fortsetter med trivselsuka: vi begynner med «hemmelig venn», alle får en konvolutt med seg hjem på mandag, der
står navn og noen tips! På torsdag lager vi lunsj sammen og spiser på skolekjøkkenet. Den hemmelige vennen blir «avslørt» på fredag.
“Ta-med-dag" på fredag, ta gjerne med en liten ting du har lyst til å vise til klassen.
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