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LÆRINGSMÅL ØVEORD ENGLISH GRAMMAR

Norsk

English

Matematikk

Samfunnsfag

Naturfag

KRLE

Kroppsøving

Sosialt

Jeg kan lage en sammensatt tekst

I can write sentences about Norway.

Jeg kan løse multiplikasjons- og divisjonsoppgaver med ulike fremgangsmåter.

Jeg kan fortelle om Norges klima og landskap.

Jeg kan

Jeg kjenner til ulike hellige tekster i jødedommen.

Jeg kan lære meg teknikk for høydehopp.

Jeg vet hva empati er, og kan gi en kompliment.

bibliotek,
opplysning,
gjennom,
kanskje,
mange,
denne.

capital - hovedstad

each other - hverandre

as part of - som en del av

differences - ulikheter

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON

LESING Norsk: Les s 190 og 191 i Salto
5A, ”Liten og rask” og svar på
oppgavene s 194: 1- 6

Norsk: Les s  192 og 193 i
Salto 5A  + gjør oppgavene
1-7 s 194

Naturfag: Les på skolen min. Tirsdag denne uken skal vi løpe
langløypa sammen med 6. og 7.
klasse. Husk å ta med gode
løpesko og gymklær.

Det blir kroppsøving inne på
freda. Husk innesko.

SKRIVING Norsk: Skriv øveordene i
skriveboken din. Skriv hvert
øveord 3 ganger og skriv en
setning med hver av øveordene.

English: WB p. 22 - 1:36.
Complete the sentences and
write them in your Notebook.

Naturfag: Gjør oppgaven som
ligger i Classroom.

Husk å øve på øveord og english
grammar.

Norsk: Lag ferdig den sammensatte
teksten (Faktatekst eller bildebok)  og
øv på framføring.

English: Skriv de engelske
øveordene 3 ganger i engelsk
skrivebok, og lag en setninger med
hvert øveord.

REGNING Matte: Multi 5A s. 40-41. Løs
minst 5 av oppgavene/jobb minst
20 min.

Skriv svarene i matteboken din.
Husk fin innføring!

Matte: Multi 5A s. 42 - 43. Løs minst
5 av oppgavene/jobb minst 20 min.

Skriv svarene i matteboken din.
Husk fin innføring!

DIGITALT

ANNET Husk oppladet CB hver dag!
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