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LÆRINGSMÅL ØVEORD ENGLISH GRAMMAR

Norsk

English

Matematikk

Samfunnsfag

Naturfag

KRLE

Kroppsøving

Sosialt

Jeg vet hva som kjennetegner vitser og gåter.

I can talk about school life in the UK.

Jeg kan utvikle og bruke ulike strategier for regning med divisjon.

Jeg vet hva de ulike landsdelene i Norge heter, og hva de er kjent for.

Jeg kan gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske

mangfoldet i nærmiljøet

Jeg kjenner til ulike hellige rom i kristendommen, og  i jødedommen.

Jeg kan øve på

Jeg kan håndtere å bli holdt utenfor.

millioner
Norge
hver
vær
morsomme
ved
hun

pupil - elev
primary school -
barneskole
secondary school -
ungdomsskole
afterwards - etterpå
brought - tatt med

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON

LESING Norsk: Les s. 60 - 66 i Salto 5A.
Gjør oppgaven som ligger i
Classroom.

Norsk: Les intervjuet på s. 55 i
Salto 5A, gjør oppgave 5 og 6
s. 57 i skriveboken din

Musikk: Lær utenatt ”Do you hear
the people sing”, og” It’s a hard
knock life”

Det blir kroppsøving inne på
fredag. Husk innesko.

GOD HØSTFERIE!

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

English: Quest WB p. 23,
1:38. Write the true
sentences in your Notebook.

Husk å øve på øveord og english
grammar.

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

REGNING Matte: Se filmen Divisjon.

Løs oppgaver som ligger på
Classroom (Matematikk). Skriv
utregningen i regneboka.

Matte: Løs oppgavene 2.30 - 2.35.
Ark ligger på Classroom
(Matematikk).

Skriv svarene i matteboken din.
Husk fin innføring!

PRAKTISK Øv på å lage knuter. Enkel,
dobbel og trippel knute.

Si de engelske øveordene høyt til en
voksen.

ANNET Husk oppladet CB hver dag!

anette.myrland.chaibi@sandnes.kommune.no therese.karina.erland@sandnes.kommune.no           andrea.kalvatn.larsen@sandnes.kommune.no            marit.anne.almas@sandnes.kommune.no

https://www.youtube.com/watch?v=fs8gVJSXjZE&t=110s

