
 

 

   Ukeplan for 5. trinn uke 2 og 3 

 

Velkommen tilbake til siste semester i 5. klasse!  

 

Håper dere alle har hatt en fin og avslappende ferie og er klar for god innsats, 

fokus på læring og godt klassemiljø dette halvåret som ligger foran oss.  Vi lærere 

ser fram til et spennende, interessant og hyggelig semester sammen med alle 

elevene. 

 

 

Torsdag 16.januar - Skøyting for 5 a og 5 b 

Fredag 17.januar - Skøyting for 5 c 

 

Husk gode klær, matpakke og drikke.  

5 a: ca. kl. 8.30-10.00 

5 b: ca. kl. 11.45 - 13.10 

5 c: ca. kl. 8.30 - 10.00 

 

 

 

 



 

Ukeplan for uke 2 
 

FAG  LÆRINGSMÅL  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG 

Norsk 

 

Sakprosa. 

Lese og skrive ulike tekster 

innen sjangeren sakprosa og 

reflektere over innhold og form. 

Jeg vet hva substantiv er, og kan 

bøye substantiv i ulike former. 

Les arket “ Regn med 

pyramidebyggerne”. 

Leseforståelse! 

 

Les 15 min i egen bok! 

Les og svar! “ Regn med pyramidebyggerne” 

Tosidig ark med leseforståelse. Svar med fullstendige setninger 

på spørsmålene under A og B. 

 

Levèr i Classroom. 

Mate- 

matikk 

 

Geometri: 

Jeg kan kjenne igjen og navngi de 

vanligste tre-og firkantene: 

Likesidet, likebeint og rettvinklet 

trekant, 

kvadrat, rektangel, rombe, 

parallellogram og trapes 

1. Gjør øvingene, selvstudium: Les, lytt og lær 6.1 - 6.4. 

https://campus.inkrement.no/Course/Lectures/90530?nodeId=1652915 

 

Løs grublisen:  

I restauranten Kvadrat er det bare kvadratiske bord der det er plass til en person langs en side 

av bordet. Når det er større selskap, setter servitørene flere bord sammen. I kveld kommer det 

et selskap på 19 personer. 

Hvor mange bord må servitørene sette sammen for dette selskapet? 

Husk å vise hvordan du kommer frem til svaret (tegning eller utregning) i lekseboken 

Engelsk 

 

-Lese og forstå tekster av ulik lengde og 

i ulike sjangrer. 

 

-Grammatikk: Bruke personlige pronomen 

på engelsk. 

- Uttrykke seg på en kreativ måte, 

inspirert av engelskspråklig litteratur 

fra forskjellige sjangrer 

 

Textbook: s. 64-65.   

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

 

 

Workbook: Gjør oppgave 90, 91 og 92 s.52. (I oppgave 92 skal du finne minst 7 verb.) 

 

https://campus.inkrement.no/Course/Lectures/90530?nodeId=1652915


 

Sosialt: 

 

Jeg snakker fint til de rundt meg 

Ukeplan for uke 3 

FAG  LÆRINGSMÅL  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG 

Norsk 

 

Sakprosa. 

Lese og skrive ulike tekster 

innen sjangeren sakprosa og 

reflektere over innhold og 

form. Jeg vet hva verb er, og 

kan bøye verb i ulike tider. 

 

Les arket “ Hvor høyt er 

det mulig å bygge?”. 

 

Les 15 min i egen bok! 

Les og svar! “ Hvor høyt er det mulig å bygge”.  

Tosidig ark med leseforståelse. Svar med fullstendige setninger på 

spørsmålene under A og B.  

 

Levèr i Classroom. 

 

Mate- 

matikk 

 

Geometri: 

Jeg kan beskrive egenskaper 

ved trekanter og firkanter 

1. Gjør øvingene, selvstudium: Les, lytt og lær 65. - 6.7 

https://campus.inkrement.no/Course/Lectures/90530?nodeId=1652915 

 

Multi oppgavebok: 

2. .Velg 6 oppgaver fra sidene 62-65 

Før inn i rutebok/ leksebok 

 

Engelsk 

 

Grammatikk:  

-Bruke verbet “to have” på 

engelsk. 

 

-Lese og forstå tekster av ulik 

lengde og i ulike sjangrer. 

Textbook:  s. 66-67   

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

 

 

Chromebook: Gjør oppgaven “Homework week 3” som ligger i Classroom. 

Sosialt: 

 

Jeg snakker fint til de rundt meg 

 

 

 

https://campus.inkrement.no/Course/Lectures/90530?nodeId=1652915


 

Gloser uke 2 - Animal stories 

 

zoo - dyrehage 

animal - dyr 

giraffe-  sjiraff 

lizard - øgle 

rabbit - kanin 

goat - geit 

Gloser uke 3 - To have (s.122)  

Entall 

I have - jeg har 

you have - du har 

he has - han har  

she has - hun har 

 it has - det har 

 

Flertall 

we have - vi har 

you have - dere har 

they have - de har 

Tema: 

Norsk: Sakprosa og ordklassene 

substantiv og verb 

Engelsk: Read me a story - animal stories 

Matematikk: Geometri 

Samfunnsfag:Det gamle Hellas 

KRLE: Livssynshumanisme 

Øveord uke 2 

Ord med sj-lyd 

skøyter 

skirenn 

skifte 

sjåfør 

sjenert 

skjul 

skjema 

skjorte 

 

 

Øveord uke 3 

Ord med sj-lyd 

forskjellig 

kanskje 

skiskytter 

ullskjerf 

blåskjell 

solskinn 

innsjø 

hårsjampo 

 



 

 

 


