
 

UKEPLAN 5. TRINN UKE 35 

 

 

Gratulerer med 10-årsdagen til Mats 25. august! 

 

 

 FAG  TIL 
TIRSDAG 

25.08  

TIL 
ONSDAG 

26.08 

TIL  
TORSDAG 

27.08 

TIL 
FREDAG 

28.08  
Norsk 
lese 

 
 

Les minst 20 
minutter i 
egenvalgt bok.  

Les minst 20 minutter 
i egenvalgt bok.  
 
Les sidene 18 - 24 i  
Zeppelin språkbok 
(blå).  

Les minst 20 minutter 
i egenvalgt bok.  

Les minst 20 minutter 
i egenvalgt bok.  

Norsk 
skrive/ 
samtale

 

  Forklar en voksen 
hjemme hva dette er, 
og hvordan du bruker 
det:  

- tankekart 
- BISON- 

overblikk 
- nøkkelord 

Lag et tankekart om dyr 
ved hjelp av  
Creaza mindomo. 
Oppgaven ligger i 
Classroom-norsk.  

Matte 

 

Kikora Gjøremål 
Uke 35 - gjør 5 
oppgaver 
 
Øv på 6- gangen 
 

Kikora Gjøremål 
Uke 35 - gjør 5 
oppgaver 
 
Øv på 7- gangen 

Kikora Gjøremål 
Uke 35 - gjør 5 
oppgaver 
 
Øv på 8- gangen 

Kikora Gjøremål 
Uke 35 - gjør 5 
oppgaver 
 
Øv på 9- gangen 

Engelsk 
 
 

 5B til torsdag og 5A til fredag 
Les: Different Families (Steven and 
Kimberly).  Teksten finner du på 5.trinn 
disk - engelsk - leselekse 
Skriv: Svar på spørsmålene fra teksten. 
Svar på ark som ligger i Classroom. 

Andre 
fag

Musikk: I vår da vi hadde 
hjemmeskole øvde vi på “Cup song”. 
Ta med en plastkopp til skolen så 
kan vi se om vi får det til :)  

 Husk å legge bokbind 
på alle fagbøkene du 
har fått låne fra 
skolen. 

  

Mandag 
 

    Utegym 
    4. og 
    5. time 

 

Tirsdag 
 
 
 
 
 

K & H 

Onsdag 
  
 
 
 
 

Torsdag Fredag 
 

Øv godt på 
gangetabellen, det blir 
en liten gangeprøve  

(10 min) 
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Ukens hjelpere 
5A   Camilla og Selma                                5B  Vetle og Helene 

 

 

 TEMA/LÆRINGSMÅL  
Dette jobber vi med på skolen og hjemme: 

Sosial 
kompetanse 

Vi lager felles regler for et godt læringsmiljø på 5. trinn. 

Norsk  Vi lærer for å lære (læringsstrategier). 

Matematikk  Vi jobber med hoderegning i de fire regneartene og repeterer gangetabellen. 

Engelsk  Jeg kan svare på spørsmål med gode svarsetninger. 
Jeg vet at vi bruker a foran ord med konsonantlyd og an foran ord med vokallyd 

Naturfag  

Samfunn  Vi samtaler om hva et samfunn er.  

KRLE  

Musikk  

Kroppsøving  Samarbeidsleker og spill med hele trinnet ute. 

 

Gloser uke 35 

I live - jeg bor                            spare time - fritid 
twin sister - tvillingsøster          pale - blek 
skin - hud                                  freckles - fregner 
curly - krøllete                           beach - strand 

Quislet 
Bruk Quislet når du øver på glosene. 
Følg denne linken 

INFORMASJON TIL DE HJEMME 

Hei. 
Oppladet Chromebook  skal være med daglig inntil motsatt beskjed blir gitt, også dager der vi 
planlegger uteskole. Det er fordi vi som oftest går fra skolen fra 3. time, og bruker tiden til blant annet 
digital læring i morgentimene.  
 
Det nærmer seg nasjonale prøver i regning, lesing og engelsk. Denne uken har elevene i lekse å gjøre 
noen oppgaver hver dag fra tidligere prøver. Oppgavene ligger i Kikora  og det er mulighet for visuell 
støtte. Det er noen krevende oppgaver, men vi vil bruke tid på gjennomgang av mange av oppgavene 
på skolen. 
 
Flere elever er raske på å komme med svar på regnestykker i gangetabellen, og har automatisert store 
deler av den. Men vi ser også at en god del elever trenger mengdetrening, og god, gammeldags 
pugging. Øv, øv, øv! :-)  
 
Ukeplan, timeplan og litt informasjon er lagt ut på både hjemmesiden og elev-disken til  
5. trinn. Den finner elevene ved å logge seg inn på Google disk og trykke på delte disker.  
 
Hilsen Beate, Anette, Gudrun, Terje, Mariann og Katharina.   

https://quizlet.com/_8lcsfm?x=1qqt&i=2zryig
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