Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte!

Ukeplan for 5. trinn uke 11
Dette jobber vi med denne uken:
Norsk

Vi lager personbeskrivelser digitalt. Varierer språket med synonymer. Adjektivbøyning.

Matte

Vi jobber videre med desimaltall og utvider fra tideler til hundredeler.

Engelsk

Blir kjent med en engelsk skolehverdag. Interesser og plikter hjemme, daglige rutiner.

Sosialt

Samarbeidsøvelser og konfliktløsning. Vi jobber med caseoppgaver.

Andre

Samfunnsfag: Norrøn mytologi, Midgardsormen.

Info:
Vi gjennomfører Ungdata undersøkelse denne uka. Husk å sende Visma til kontaktlærer dersom noen ikke
skal delta. Det er viktig at vi får vite dette på forhånd i forhold til planlegging og gjennomføring.
Neste uke (onsdag 24. mars) skal vi delta på påske aktiviteter på Skogmuseet hele dagen. Oppmøte blir på
skolen til vanlig tid, og vi går sammen til museet fra morgenen av. Mer info kommer på planen neste uke.
Vi starter med utviklingssamtaler denne uken. Sjekk dager og tider på eget skriv (delt ut tirsdag uke 10).
Det er oppdatert klasseliste med kontaktinformasjon på baksiden av skrivet, kast den gamle
Vi ses!

08.45- 10.00
10.00-10.15
10.15- 11.15
11.15-11.45
11.45-12.15
12.15-13.00
13.15- 14.00

Mandag
Norsk

Tirsdag
Norsk Engelsk

Onsdag
Norsk Matte

Torsdag
Norsk Engelsk

Fredag
Norsk/Matte

Friminutt
Matte

Friminutt
Norsk Engelsk

Friminutt
Norsk Matte

Friminutt
Norsk Engelsk

Matpause
Langfriminutt
Dybdelæring

Matpause
Langfriminutt
Matte

Matpause
Langfriminutt
K&H

Samfunnsfag

(kor)
Naturfag

Picasso: Forming
Dali: Sløyd

Matpause
Langfriminutt
Musikk
Kor/sang
Dans

Friminutt
Klassens time
Caseoppgaver
Matpause
Langfriminutt
KRØ

Forberedende arbeid hjemme:
Hele uka
Lesing: Les 15 minutter i en valgfri bok hver dag. Øv på øveordene.
Til onsdag
Til torsdag

Til fredag
Ukas øveord

Matte: Multi smartøving i 20 minutter.
Engelsk: Se filmen (12 min) om en skoledag i England her:
https://www.youtube.com/watch?v=FZPmnw4Ws5A Sammenlign med din egen skoledag og skriv 3 ting som
er like, og 3 ting som er forskjellige på arket du har fått. Oppgaven ligger på Teams “Week 11 - English and
Norwegian schools”. Vi skal snakke om det i timen på torsdag. NB! Spør om ark dersom du ikke kan jobbe
digitalt.
Norsk: Les teksten og svar på spørsmålene på baksiden. Husk hel setning, rettskriving og tydelig skrift. Vi skal
jobbe videre med teksten på skolen på fredag, så det er viktig at du forbereder deg.
Uke 10: alvorlig – gammel – alminnelig – interessant – nysgjerrig
Uke 11: vafler – gafler – sykler – gamle – sannsynlig

