
 

Uke: 4 og 5 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

1 KH    MA/ENG      NO 

 

Gr.1     Gr.2       Gr.3   

 
                            

MAT KRLE SVØ 

 

    

No/lesing 

 

STASJONS- ARBEID MUS GYM 

2 

3 Kultur-

skolens 

time 

Kulltur- 

skolens 

time 

MAT KH     MA/ENG     NO 

 

Gr. 3     Gr. 1        Gr. 2 4 KH     MA/ENG     NO   

MAT/FRIMINUTT  

5 STASJONS- ARBEID MAT NAT   Gr.2      Gr.3          Gr.1 NAT MAT  

6 

7  Slutt 12.45  

UTESKOLE 

(Uke 4) 

Naturfag/Matte/Olweus i 

oddetallsuker 

Slutt 12.45  

  

8   GYM MUS 

9 

 

 LÆRINGSMÅL 
NORSK Jeg vet når vi bruker dobbel konsonant.  

SAMFUNNSFAG Jeg skal vite hvor folket bor i landet vårt og hva de jobber med. Jeg skal også kunne fortelle 
om hvilke ressurser vi har. 

NATURFAG Jeg vet hva et kjønnsorgan, sædceller og eggceller er. Jeg vet også hva menstruasjon er.  

MATEMATIKK Jeg skal kunne skrive og bruke tall med tideler og hundredeler, plassere desimaltall på 
tallinjen, runde av desimaltall og kunne legge sammen og trekke fra med desimaltall.  

KRLE Jeg vet hva det vil si at mennesket har fri vilje i kristen tro. 

ENGELSK Jeg vet hva det personlige pronomen er.  

GYM Jeg deltar på ulike ballidretter og fair play.  

K & H Jeg skal kunne tegne og klippe ut en stjerne til å lage en negativ. Jeg skal kunne lage en 
komposisjon som gir illusjon av ro og bevegelse og være nøyaktig i mitt arbeid.  

SOSIALT Jeg forbedrer min sosiale kompetanse gjennom å forholde meg respektfullt og hensynsfullt 
til ulike personligheter.  

INFORMASJON 

 Som dere ser, starter vi med stasjonsundervisning denne uka, og timeplanen er derfor endret litt 

(markert med oransje). 5b får naturfag på tirsdag og matematikk på torsdag, og 5a får matematikk på 

tirsdag og naturfag på torsdag.  

 Uteskole får dere nærmere beskjed om på sms.   

 

 

 

 



 

                                                       UKE   4                     .                                          UKE   5                                   . 

NORSK MÅ Gjør oppg. 29 a,b,c s. 65.  Gjør oppg. 32 s. 66.  

BØR Les minst 15 minutter hver dag. Les minst 15 minutter hver dag.  

 

SAMF MÅ 
 

Nytt kapittel: Norge 
Les side 108 – 113 
Faktaspørsmål 1, 2, og 3 s. 118 

Norge 
Les side 114 – 117 
Faktaspørsmål  4, 5 og 6 s. 118 

   

 

NATURFAG MÅ 
 

Les s. 110 – 113  
Gjør oppg. 30, 32 s. 117 

Les hele kapittelet om Puberteten. Det 

blir en test på skolen neste uke 🙂  

BØR Oppg. 33, 34, 35, 36, 37 s. 117 Samme som forrige uke. 

 

MATEMATIKK Multi 
grunn-
bok 

 

Nytt kapittel: Desimaltall  
Oppgave 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 
og 3.9. 
Ekstra: 3.10, 3.12, 3.13 og 3.14 
Øv på 7-gangen! 

Desimaltall 
Oppgave 3.18, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.26 
og 3.29. 
Ekstra: 3.23, 3.25, 3.27 og 3.28 
Øv på 7-gangen! 

Multi 
parall-
ellbok 

  

Alt. 
bok 

  

 

KRLE MÅ 
 

Les s. 86-87. Husk å se på bildene og 
les bildeteksten. 
1. Hva kan den hellige ånd gi menneskene? 

Les s. 86-87. Husk å se på bildene og les 
bildeteksten.   
2. Hva betyr det at menneskene har fri vilje?   

   

 

ENGELSK 
 
Du gjør kun 
det step du 
har fått 
beskjed om 
(enten 1, 2 
eller 3).   

MÅ 
 

Read and translate:   
Step 1: P.70-71(textbook) + 
p.55(workbook).  
Step 2: p.72-73(textbook) + 
p.57(workbook).  
Step 3: p.72-73(textbook) + 
p.57(workbook)  

Read and translate:   
Step 1: P.75(textbook) + p.58-59, task 104 and 
105(workbook).   
Step 2: p.76-80(textbook) + p.61(workbook). 
Step 3: p.76-80(textbook) + p.61(workbook).   
 
Husk å se på glosene på de sidene dere leser for å 
forstå teksten bedre.  

KAN Jobbe med arbeid sider i workbook som du 
ikke har fått gjort ferdig:  s.3-50. 

Jobbe med arbeid sider i workbook som du 
ikke har fått gjort ferdig: s.3-50. 

Gloser To ring=å ringe                                To say=å si     
To make=å lage                               To take=å ta 
To hear=å høre                              To drive=å kjøre 

To like=å like                           To hide=å gjemme seg 
To find= å finne                       To push=å dytte 

 

Ord og begreper 
trenger vi å kunne 
for å forstå og for å 
kunne lese godt 

Viktige ord og begrep denne perioden: 

 Folketetthet       * menstruasjon  * kjønnsorgan  * sædcelle  * eggcelle  * testikkel 

 Råvarer               * eggstokk  * eggleder  * pubertet   
Vi rekker ikke å jobbe like grundig med alle ordene på skolen. Hjelp elevene hjemme også!   
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