UKE: 2

1. – 2. time.
08.45-10.15

10.15-10.35

3. time:
10.35-11.30

11.30-1205

MANDAG 10/1

12.50-13.05

TIRSDAG 11/1

ONSDAG 12/1

NORSK

ENGELSK

Språkboka s 72 og 73 om
SMS. Oppgaver på s 73.
Oppgave 9 gjør vi felles,
og resten gjør dere i
skriveboka deres.

Things to do in winter p.
58.
We read p. 58-61 and do
activities and workbook
tasks.

KRLE
Vi gjør oppgaver fra Mitt
valg.
«Vi snakker positivt til
hverandre»

MATEMATIKK

KRLE

MATEMATIKK

KUNST OG HÅNDVERK
Vi ser på litt egyptisk
kunst, og prøver oss på å
lage litt av det. �

Oppgaver s. 127:
4.54, 4.55, 4.56, 4.57,
4.58

Etterpå perler vi.

Mitt valg fortsettelse.
4. time:
12.05 -12.50

ARBEIDSPLAN 5. KLASSE UKE 2

Sammenlikne brøker s.
125.
Oppgaver s. 125:
4.50, 5.51, 4.52, 4.53

Brøk - addisjon s. 126
Vi går gjennom hvordan
man adderer brøker.

MATEMATIKK

Brøk - addisjon s. 128129. Oppgaver s. 128:
4.59, 4.60, 4.
ENGELSK
Chapter 4: Read me a
story p. 62.
Vi leser gjennom
leseleksa og snakker om
de ulike måtene dere
leste den inn på.
We read “Doctor Boox
and the Sore Giraffe»

FYSAK

Vi er ute dersom været
tillater det, så ta med
gode uteklær. 😊😊

TORSDAG 13/1

NATURFAG

Nytt kapittel: Kjemi, hva
skjera?
«Helt stille?» s 65-69,
oppgave 1 og 2 s 69.

NORSK
Diktat.

Jobbe i stavskriftboka

SAMFUNNSFAG

En liten test om Egypt.
Så, nytt kapittel:

FREDAG 14/1

NORSK

Språkboka s 74-77, om
oppskrifter. Oppgavene
på s 77.

SAMFUNNSFAG

Nytt kapittel: Det gamle
Hellas.
Vi leser s 97-103 og gjør
oppgavene 1-5 s 113

SAMFUNNSFAG
Vi fortsetter med
oppgavene fra forrige
time.

MATEMATIKK
5. – 6. time:
13.05 -14.35

Sammenlikne brøker s.
123.
Oppgaver s. 123-124:
4.42, 4.43, 4.44, 4.45,
4.46, 4.47, 4.48, 4.49

KROPPSØVING

KUNST OG HÅNDVERK

MUSIKK
Vi øver til kultursamlinga.

Husk badetøy og
badehette! �

Kontaktlærer: May Lene Kristoffersen

Epost: may-lene.kristoffersen@dyroy.kommune.no

MÅL:

ENGELSK:
HJEMMEARBEID Lekse til fredag: gjør
“before reading” øverst
&
på side 64 i Stairs 5. Skriv
HUSK!
på iPad eller i skrivebok.
MATEMATIKK:
Gjør ferdig oppgavene
du ikke fikk gjort på
skolen.

ENGELSK:
Leselekse s. 70-71:
Diktet: “the Robber”. Les
inn i OneNote på to
forskjellige måter. For
eksempel en skummel
og en glad.

MATEMATIKK:
Gjør ferdig oppgavene du
ikke fikk gjort på skolen.

Mob: 456 15 315

MATEMATIKK:
Gjør ferdig oppgavene du
ikke fikk gjort på skolen.
NORSK:
1 side i stavskriftboka
etter avtale med lærer.
Sjekkes neste torsdag

God helg!

Leselekse denne uka: Les
s. 86-94 i «Globus 5». Vi
tar en kort test om dette
på torsdag.

Frida er borte på samling denne uka, og May Lene er delvis sykemeldt.
Det er viktig å sjekke at du har med deg de bøkene du skal ha til hver dag. Pass også på at leksene er gjort, slik at vi kan gå videre med det vi
skal gjøre av oppgaver. Heretter sender vi beskjed hjem på Visma hvis lekser ikke er gjort.

Hilsen May Lene og resten av 5. klasseteamet

