
Ukeplan for 5. trinn uke 5 og 6

Hei alle sammen,

- Sola har snudd og vi går inn i lysere tider.

- Takk for at dere er med å følge opp skolearbeidet. Viktig å høre ditt barn innen lesing i alle fag.

Engelsk må alle lese og oversette som hjemmelekse.

- Å lese egen bok 15 min. hver dag øker leseforståelsen, man får en god opplevelse og

automatiserer ord og begreper.

- Takk for at elevene har med fulladet Chromebook, hodetelefoner og orden i skrivesakene.

- Gymtøy, håndkle og innesko er veldig viktig å huske. Blir kjedelig å sitte og se medelevene ha gøyal gymtime. Det med sko

er viktig m.h.t skader.

- Tirsdag 14. februar skal skolen gjennomføre “Engelskdag”. Kommer med mer informasjon når det nærmer seg

Vi ønsker alle to fine uker!

Med vennlig hilsen Mariann, Marianne,Tonje, Åse, Beate og Halvor

E-post: mariann.halvorsen@stavangerskolen.no marianne.kier@stavangerskolen.no

mailto:mariann.halvorsen@stavangerskolen.no
mailto:marianne.kier@stavangerskolen.no


Ukeplan for uke 5
FAG Tema TIL FREDAG

Norsk Tekster å snakke om..
Hva er språkbilder?

Dybdelesing/
leseforståelse

NB! Les i egen bok 15 min. hver dag!
Lydfil s. 66 til " Keeperen og havet" Hva betyr språkbilder? Samtale i klassen.

Les bokomtalen på s. 69.

Norskbok: Les s. 66, 67 og 68 både for deg selv og med en voksen hjemme. Teksten er på
nynorsk.

Gjør oppgave 1, 2, 3, 4 og 7. Skriv i norskleksebok eller tildelt dokument: Norsklekse uke 5.
Selvfølgelig fullstendige svarsetninger, god rettskriving og tegnsetting. Oppgave 7: Skriv 50 - 100
ord.

Rettskriving: Øv på sammensatte ord -  substantiv. Se nederst i dette dokumentet.

Matte Multiplikasjon og
divisjon

Likninger og ulikheter

Matematikk oppgavebok 5
Overskrift: Lekse uke 5
Løse tekstoppgave som likning. Les eksemplene godt på s. 55 og 56.
Gjør oppgave 3.21 og 3.22 på s. 55 og oppgave 3.24, 3.25 og 3.26 på s. 56 i matematikk-leksebok.

Husk marg, skriv fint i rutene og doble streker under svar.

Engelsk Personal pronouns Leselekse: Se oppgavene som er tildelt på Skolen (smilet): Homework week 5. Du skal lese
Trying new things og gjøre Words.

Grammatikk: Gjør alle oppgavene på arbeidsarket Personal pronouns

Øv godt på glosene 🙂

https://skolenmin.cdu.no/_/norsk/norsk-5-lyd-6093a7c69a28061992aede37-6017c084e7a90092c792effc?showIntro=true
https://laerer.cdu.no/_/norsk-5-7/norsk-5/norsk-5-lyd-6017bbafc10a983364e0288a-6017bbafc10a98ade6e0288b-6017c084e7a90092c792effc?showIntro=true
https://skolenmin.cdu.no/_/matematikk/matematikk-5-lyd-61122135c71a3f53c1a66712-600043c797dd860005b736d7?showIntro=true
https://skolenmin.cdu.no/_/5-trinn/engelsk/engelsk-5-lyd-62b57533c8f1e3447bbee04b-5d667c6c390c4e00291b4ec2-6019a4c7c5cea19272045f2d?showIntro=true
https://skolenmin.cdu.no/komponent/trying-new-things-60460ed2f2882136028dd388?_=5-trinn/engelsk/hobbies-62b57533c8f1e3447bbee04b-5d667c6c390c4e00291b4ec2-609b91bb0dcf5d5ba85ba71e
https://skolenmin.cdu.no/komponent/words-6098f10332228a40ef9f17f4?_=5-trinn/engelsk/hobbies-62b57533c8f1e3447bbee04b-5d667c6c390c4e00291b4ec2-609b91bb0dcf5d5ba85ba71e


Ukeplan for uke 6

FAG Tema TIL FREDAG

Norsk

Dybdelesing/
leseforståelse

Rettskriving: Forskjell
på hver, vær, hvert og
vært

Hver, vær, hvert og vært i Norsk grunnbok
Skriveoppgave s. 279 i Norsk 5 grunnbok.
Les godt på eksemplene  s. 278.
Gjør oppgavene 1, 2, og 3 s. 279.
Skriv fint og ordentlig i norsk leksebok eller i tildelt dokument på Classroom
(Norsklekse uke 6)

NB! Les i egen bok 15 min. hver dag!
Skriv tittelen på boken og forfatterens navn.
Skriv i samme tildelt dokument, fem setningsstartere om boken du leser.

Øv på øveordene, se nederst i  dette dokumentet.

Matte Multiplikasjon og divisjon

Likninger og ulikheter

Matematikk oppgavebok 5

Overskrift: Lekse uke 6

Løse tekstoppgave som likning. Les eksempelet godt på s. 56.
Velg mellom å gjøre 3.27 og 3.28 eller 3.30 og 3.31 s. 57

- Mengdetrening ØV MER! Har delt på “smilet”

Engelsk Adjectives Leselekse: Se oppgavene som er tildelt på Skolen (smilet): Homework week 5. Du skal lese
Meet the dancers og gjøre Words.

Grammatikk/skriveoppgave: Gjør oppgaven på utdelt ark.

Øv godt på glosene 🙂

https://skolenmin.cdu.no/_/norsk/norsk-5-lyd-6093a7c69a28061992aede37-6017c084e7a90092c792effc?showIntro=true
https://skolenmin.cdu.no/_/matematikk/matematikk-5-lyd-61122135c71a3f53c1a66712-600043c797dd860005b736d7?showIntro=true
https://skolenmin.cdu.no/_/matematikk/likninger-og-ulikheter-61122135c71a3f53c1a66712-60e6e3240022f08df0fde580?showIntro=true
https://skolenmin.cdu.no/_/engelsk/engelsk-5-lyd-5d667c6c390c4e00291b4ec2-6019a4c7c5cea19272045f2d?showIntro=true
https://skolenmin.cdu.no/komponent/60643e9d6f84f17989ccfde7/0?_=5-trinn/engelsk/hobbies-62b57533c8f1e3447bbee04b-5d667c6c390c4e00291b4ec2-609b91bb0dcf5d5ba85ba71e
https://skolenmin.cdu.no/komponent/words-609908f6dcb6c41fbe6e75d2?_=5-trinn/engelsk/hobbies-62b57533c8f1e3447bbee04b-5d667c6c390c4e00291b4ec2-609b91bb0dcf5d5ba85ba71e


Gloser uke 5

Engelsk Norsk

to lend å låne bort

too bad synd

right now akkurat nå

to borrow å låne

Gloser uke 6

Engelsk Norsk

to express yourself å uttrykke deg

brilliant strålende

advice råd

experienced erfaren

Norsk - øveord uke 5

Norsk - substantiv - sammensatte ord

Tordenvær

Togstasjon

Flaggermus

Spindelvev

Gyngestol

Norsk - øveord uke 6

Norsk - Hver, vær, hvert og vært

Hver dag må jeg pusse tennene.

Vær snill mot alle du møter.

Hvert sekund teller!

Jeg har vært på trening i dag.

Vi snakket om litt og hvert.


