
 

 

 

 

 

Mål for opplæringen: 

Norsk Vite hva en sakprosa tekst er. Lese sakprosa. Kunne bruke VØL skjema. 

Matte Kunne angi en del av en figur eller mengde som brøk. Kunne finne det hele 

av en figur eller mengde hvis en brøkdel er oppgitt. Kunne forklare 

begrepene teller, nevner og brøkstrek. Kunne sammenligne brøker og finne 

likeverdige brøker. 

Engelsk Jeg kan delta i en samtale om personene og handlingen i filmen The 

fantastic Mr. Fox. 

Naturfag Beskrive hvordan fugler og fly kan holde seg oppe i lufta. Brette og teste 

ulike typer papirfly. 

Sosialt Vi har fokus på positivt språk og omgangstone. 

Lekser 
 

Tirsdag 

 

Norsk: 

Leselekse: Zeppelin lesebok side 124.  

Skrivelekse: Gjør ferdig skriveoppgaven «Ukas ord». Skriv øveordet 

først og så skrive en setning som består av 5 ord. Skriv i L-boken. 

Skriv ferdig teksten om vinterferien i S-boken. 

Matte: Gjør hele s. 37 i Multi grunnbok 5B (husk kriteriene for god 

orden, skriv i H-bok). 

 

Onsdag 

Norsk: 

Leselekse: Les teksten «Over, under og gjennom isen» i norskheftet. 

Skrivelekse: Svar på spørsmålene til teksten. 

Matte: Gjør hele s. 82 og 83 i Multi oppgavebok (husk kriteriene for 

god orden, skriv i H-bok). 

 

Torsdag 

Norsk: Leselekse: Zeppelin lesebok side 130- 131. 

 

Matte: Gjør hele s. 42 i Multi grunnbok 5B (husk kriteriene for god 

orden, skriv i H-bok). 

Fredag Norsk: Leselekse: Zeppelin lesebok side 132- 133.  

Skrivelekse: Svar på oppgave 7 og 8 på side 133 i leseboken. Skriv i L- 

boken. 

Underskrift på diktaten. 

Engelsk:  

Do the tasks about «Tha fantastic Mr. Fox» in your englishbinder.  
Gjør oppgavene om “Den fantastiske Mikkel Rev” i engelskpermen din. 

 

 

 

 

UKEPLAN FOR 

5.TRINN 

Uke 9 

Husk gymtøy! 

5A har gym tirsdag og onsdag 

5B har gym onsdag og torsdag 
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Ukelekse 
Øveord: 

 

innbydelse, interesse, 

innspilling, influensa, 

innspurt, industri, insekt, 

innføre  

Gloser: Matte: 

Øv på gangetabellen.  Ingen gloser denne uka. Vi ser film 

og arbeider med den. 

Praktisk informasjon: 

 
 

Vi vil i tiden fremover ha stort fokus på å ha positivt språk og omgangstone på trinnet. 

Dette er fremdeles en stor utfordring for mange. Fint om dere kan fortsette å snakke med 

elevene om dette. 

 

 

 

 

Hilsen Jofrid, Ann Helen og Anette   
jofrid.hoie@sandnes.kommune.no 

ann.helen.larsen@sandnes.kommune.no 

anette.hoie@sandnes.kommune.no 

Tlf. for å sende SMS-meldinger: 59 44 01 10 
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