5. kl. uke 50
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!
Vær nøye!

Matematikk

Engelsk

Samfunn/
naturfag

Gym
KRL: les side 80- 82

Til onsdag

Ukens bibelvers:

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt.
Herreveldet er lagt på hans skulder.
Jes. 9, 6a

Til torsdag

Lese i minst 15 minutt og
skrive 3 setninger om det
du har lest i
leseprosjektboka!
Gjør oppgave 3.29, 3.30,
3.31. Skriv i arbeidsboka di.

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

Ta med Textbook og
workbook hjem. Gjør 1
side lenger i workbook. Les
tekst som hører sammen
med oppgaven i Textbook.

Verb-prøve:
Øv på de uregelmessige
verbene «be, beat,
become, begin, bend»
på utdelt ark.
Søk på FN`s
bærekraftsmål, les om
mål 13, stoppe
klimaendringene. Snakk
med en voksen hjemme
om temaet.
Husk, en time gym i
dag!

Til fredag

Gjør oppgave 3.34 og
3.35 Skriv i arbeidsboka
di.

mål
Bli en bedre leser, eller
lytter, det er lov å bruke
lydbok! Vi skriver
fortelling!
Bli kjent med
hundredeler og hvordan
vi regner med
desimaltall.
Skrive setninger på
engelsk med rett bøying
av verb (presens,
preteritum)
Kunne si hva som menes
med bærekraftig
utvikling.

Husk å ta med badetøy,
håndkle og såpe.
Vite hvem Moses var.
Og kunne forklare hva
en pakt er!

gjør oppg 11-18, s.
84.
Info om uken: På torsdag kan de som vil kle seg litt “julete” Stikkord: rød, grønn, glitter, reinsdyr, snø
På tirsdag skal vi på kunstmuseet ved Mosvannet, vi går ned. Denne uken vil vi fokusere på å ha bedre arbeidsro i timene! Det er siste
uke i leseprosjektet, fint om dere hjelper elevene å få registrert alle bøkene de har lest.

Kontaktlærer Magnhild Cecilie V. Kalleberg
Kontortid torsdag 11.30 - 12.15, tlf. 51564220
Mail: magnhild.kalleberg@skg.as

