
 

  

   Ukeplan for 5. trinn uke 43 og 44 

Nasjonal prøve i regning: torsdag 25.okt. Husk oppladet Chromebook. 

Her kan dere gjøre eksempeloppgaver fra tidligere år: 

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver 
-tidligere-nasjonale-prover/5.-trinn/?path=cefglhg 

 

Tapasfest onsdag 7. november: For å feire at de nasjonale prøvene er unnagjort, koser vi oss med et felles tapasbord for 

trinnet i mediateket. Fint om alle kan ta med seg noe som ikke trenger å varmes og som kan settes rett på bordet.  

 

Nå er vi godt i gang med  Nordli Junior lesekonkurranse, så nå blir det mye fokus på lesing og bokanbefalinger. Det blir 

spennende å følge med på nettsiden fremover. Fint om dere kan hjelpe barna med å låne bøker på biblioteket. Det er 

massevis av gode boktips på https://norlijunior.no/. Elevene registrerer de sidene de har lest fortløpende. 

 

Leseuker på Lassa skole fra uke 43 - 46: 
I disse ukene setter vi av ekstra tid til lesesiestaer/lesekvart og ulike leseaktiviteter på skolen. 

Målet er at elevene:  

● videreutvikler leseferdighetene sine 

● får økt leselyst og leseglede 

● kan samtale og reflektere over innhold i tekster. 

Med leselotteri i klassene ønsker vi å motivere elevene til ekstra leseinnsats både på skolen og hjemme. Husk å signere leseloddark 

hjemme!  

Vi avslutter med trekning onsdag i uke 46. Hvis noen av dere hjemme har noen premier å bidra med, så tar vi veldig 

gladelig imot ekstra premier!  

 

Lundsvågen naturskole: Vi har blitt invitert til Lundsvågen naturskole  26. okt: 5A og 29. okt: 5B. Se eget skriv for 

mer info. Det blir noen tidsavvik disse dagene, så les skrivet nøye. Vi tar rutebuss 08:10, men om noen ønsker å levere/ 

hente direkte, så ta kontakt med lærer. 

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/5.-trinn/?path=cefglhg
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/5.-trinn/?path=cefglhg
https://norlijunior.no/


 

Ukeplan for uke 43 

FAG  LÆRINGSMÅL  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG 

Norsk 

 

Videreutvikle leseferdighetene  

økt leselyst og leseglede 

kunne samtale og reflektere 

over innhold i tekster 

Les i egen bok. 

 

Husk å fargelegge 

leselodd. 

Les  i egen bok 

 

Husk å fargelegge 

leselodd.  

 

 

Les  i egen bok 

 

Husk å fargelegge 

leselodd. 

Les  i egen bok 

 

Husk å fargelegge 

leselodd. 

Mate- 

matikk 

 

 

Repetisjon 

Husk fulladet chromebook til torsdagen. Da er det nasjonale prøver i regning.  

Repeter temaer du synes er vanskelige. Gjør multi nettoppgaver, MSØ,  eller jobb med tidligere 

nasjonale prøver: 

Multi 5-7: http://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver 

Multi 4A: http://podium.gyldendal.no/mno1-4/4a  

Multi 4B: http://podium.gyldendal.no/mno1-4/4b  

Tidligere NP: 

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/5.

-trinn/regning/bokmal/?path=cefglhgcefglhdcefglhl  

Engelsk 

 

- Lese og forstå tekster av ulike lengder 

og i ulike sjangrer. 

- Jeg vet hvordan jeg skal bruke den 

ubestemte artikkelen - a/an. 

Textbook: s.46-47 

Les gjerne teksten sammen med en voksen. Øv på å oversette teksten til norsk (muntlig).  

 

Chromebook: Klikk på linken og gjør oppgaven. (Er du usikker kan du bruke s.42 i Textbook som 

hjelp.)  

Øv godt på glosene. (Quizlet på Classroom) 

Annet:  Tenk over  Hvordan si hva du ønsker på en hyggelig måte? 

Sosialt: 

 

Jeg er rolig og klar på plassen min når timene starter. 

Jeg tar gode valg 

Bursdager  Vi gratulerer: 

5B: Noel 27. okt 

http://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver
http://podium.gyldendal.no/mno1-4/4a
http://podium.gyldendal.no/mno1-4/4b
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/5.-trinn/regning/bokmal/?path=cefglhgcefglhdcefglhl
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/5.-trinn/regning/bokmal/?path=cefglhgcefglhdcefglhl
http://kanal-s.salaby.no/kanal-s-5-7/engelsk/grammar/nouns/artikkelvisning/oppgaver/level-1/a-or-an-1


 

Ukeplan for uke 44 

FAG  LÆRINGSMÅL  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG 

Norsk 

 

Presentere egne tolkninger av 

personer, handling og tema i et 

variert utvalg av barne- og 

ungdomslitteratur på bokmål o 

g nynorsk 

Leseboka s. 36 - 39 

Les og tenk over 

spørsmålene s. 37 

 

Les 20 min i egen bok. 

Fargelegg leselodd 

 

Leseboka s. 40 - 42 

 

Gjør oppgave 6a,b og 

8a 

 

Les 20 min i egen bok 

Leselodd 

Leseboka s. 43 - 45 

 

Skriv en bokanmeldelse av 

en bok du nettopp har lest. 

Bruk huskelista s. 45 som 

modell. Lever i classroom. 

Les minst 30 min i 

egen bok 

 

Fargelegg leselodd 

Mate- 

matikk 

 

Statistikk 

Jeg kan lese av, tolke og lage 

en tabell. 

Jeg kan lese av, tolke og lage 

et søylediagram 

 

Grønn lekse er noe 

vanskeligere enn gul.  

Øv godt på den lille gangetabellen. Det blir en ny test torsdag 1.nov. 

 

Se intrduksjonsfilmen: https://campus.inkrement.no/90530/1652900  

Multi oppgavebok side 30-31. Velg mellom gul eller grønn lekse: 

GUL: 2.1, 2.2 og 2.3 

GRØNN: 2.3, 2.4 og 2.5 

 

Husk å svare med fulle setninger. Bruk linjal når du tegner tabell og søylediagram. Det kan være lurt å 

bruke linjene/rutene i boken til hjelp. Søylene må være lik i bredden og alle skal ha samme avstand 

mellom seg. Bruk gjerne forskjellige farger på hver søyle. 

 

Engelsk 

 

- Bruke digitale verktøy for å 

finne informasjon og som redskap 

for å lage tekster.  

 

-Lese og forstå tekster av ulik 

lengde og i ulike sjangrer. 

Textbook: Les s. 50 og 51.  

Teksten på s.50 skal leses inn på Chromebook og leveres i Classroom.  

 

Workbook: Gjør oppgave 69 og 70 på s.43 og 44. 

Øv godt på glosene. (Quizlet på Classroom) 

Annet:  Tenk over:  Kan du si positive ord til noen klassekamerater hver dag? 

Sosialt: 

 

Jeg er rask og rolig i overganger 

Jeg bruker innestemme i klasserommet 

Bursdager  Vi gratulerer: 

5A: Eva 29.okt 

 

https://campus.inkrement.no/90530/1652900


 

 

Gloser uke 43 

kite - drage 

different - ulike 

shapes - former 

light - lett 

area - område 

tangled - viklet inn 

try - forsøke 

ready - klar 

Gloser uke 44  

beach - strand 

later - senere 

toys - leker 

great - fint 

weather - været 

popular - populær 

awesome - kult 

Tema: 

Norsk: Lesing. Bokanmeldelse. 

Engelsk: Hobbies/The seasons 

Matematikk: Repetisjon og Statistikk 

Naturfag: Kroppens indre organer 

Samfunnsfag: Samfunn  

KRLE: FN/ Bibelen 

Øveord uke 43 

Ord med j-lyd 

gipse 

gynge 

jern 

jobb 

gjette 

gjeng 

hjelpsom 

hjort 

 

Øveord uke 44 

sammensatte ord med bindebokstav 

(en ekstra e eller s) 

 

vindusrute 

kattemat 

skogskatt 

fuglebur 

hundehus 

lastebil 

musefelle 

søndagstur 

 



 

 

 

 

 


