
  

Ukeplan for 5. trinn, uke 50 
Månedens sosiale mål: 

 Jeg klarer å jobbe selvstendig ut fra en plan.  

Ukas læringsmål: 

 Matematikk: Jeg kan skrive brøker med hundredeler som desimaltall. 

 Norsk: Jeg kan lete etter skrivefeil   

 Engelsk: I know about the four countries in Great Britain 

Ukas melding hjem:  
 

 Husk leksehjelp mandag og onsdag, leksehjelpen er på 5C sitt klasserom.  
 Tirsdag kan elevene ta med akebrett eller ski. Vi går ned mot Stokkelandsvannet før lunsj i morgen og leker litt i snøen.  
 5. trinn fortsetter med å øve på julespill i kirken (de som har reservert seg har annet opplegg). De som skal ha kostymer, ta med 

kostymer i egen pose på tirsdag. 
 Gym utgår denne uken grunnet øving til julespill. 

 De som ønsker å se elevene fremføre julespillet i kirken, har mulighet til dette på følgende forestillinger i uke 50. Onsdag: kl.11 og kl.13 
Torsdag: kl. 09 og kl.10.45 

 Ha en fin uke. Nå kan dere begynne med litt julestri!   
 

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere lurer på noe! 

 

terje.naustheller@sandnes.kommune.no 

helene.gundersen@sandnes.kommune .no 

havard.bronstad@sandnes.kommune.no 

siw.bjorkas@sandnes.kommune.no 

therese.guggedal@sandnes.kommune.no 

olaug.e.sigurdsen@sandnes.kommune.no 

www.minskole.no/bogafjell 
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Lekser 
uke 50 

Til tirsdag: Til onsdag: Til torsdag Til fredag: 

Lesing 
 

 Les 30 minutter i boka di i løpet av uka 

Engelsk: Les og oversett s 62 – 64 i Textbook. Gjør «Talk about it» på side 63 og  «After reading» s 65 muntlig sammen med en voksen. (Senest til 
torsdag) 
Naturfag: Les s 84 – 86 (s 87 er frivillig) (5B til onsdag, 5A og 5C til torsdag, 

Skriving  Naturfag: Gjør oppgave 5 s 91 i Na 
boka di til naturfagtimen (5B til 
onsdag, 5A og 5C til torsdag, 

  

Regning Gjør 30 min med smartøving i løpet av uken. (evt. ca 15 min pr 
dag) 

Gjør to av oppgavene du ikke fikk 
riktig på nasjonale prøver i 
regning. Skriv på ark eller 

leksebok. Du finner prøven på 
hjemmesiden, under «viktig 

info». 

Gjør to av oppgavene du ikke fikk 
riktig på nasjonale prøver i regning. 

Skriv på ark eller leksebok. Du finner 
prøven på hjemmesiden, under 

«viktig info». 

 

Muntlig Pugg hele gangetabellen.    

Husk! Husk å kunne alle replikkene, generalprøven er tirsdag.  De som skal ha med seg kostymer, ta med i egen pose til tirsdag! 

 

Ukas gloser: Ukas begrep:    Repetisjon av begrep                                   Ukas utfordring:                               

Capital city = hovedstad 

Population = befolkning 

Language = språk 

National costume = 
nasjonaldrakt 

Unicorn = enhjørning 

Made up of = består av 

Arterier 

Næringsstoffer 

Kapillærer 

Avfallsstoffer (kroppen) 

Vener 

Blodplater 

tankekart 

antikken 

plog 

sagn 

skriftlig kilde 

bystat 

Hvor mange ganger i døgnet tisser du? (Flott hvis dette kan gjøres til 
naturfagtimen, da vi har skal ha om nyrene denne uken) 

Lag en tabell hvor du noterer ned klokkeslettene for når du spiser, 
drikker og tisser i løpet av en dag. Har det noen sammenheng? 

Spiser       

Drikker       

Tisser       
 


