
Ukeplan for 5. trinn uke 3 og 4

Hei alle sammen,

- Minner om at elevene skal stille på skolen med fulladet Chromebook.

- Vi oppfordrer elevene til å dusje etter gymtimene. Husk gymsko!

- I matematikken jobber elevene for tiden med algebra. Spillet Mattematch kan kanskje være en gøy måte å lære mer

om temaet.

Skoleruta og oversikt over resten av skoleåret: Neste friperiode er vinterferien i februar, uke 9.

Vi ønsker alle to fine uker!

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

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

https://skolenmin.cdu.no/komponent/mattematch-608003d5a43f067e3a0d0645?_=5-trinn/matematikk-62b57533c8f1e3447bbee04b-61122135c71a3f53c1a66712
https://www.minskole.no/lassa/Underside/18181
mailto:mariann.halvorsen@stavangerskolen.no
mailto:marianne.kier@stavangerskolen.no


Ukeplan for uke 3

FAG Tema TIL FREDAG

Norsk Si din mening og

vise respekt for

andres

Være en god og

aktiv lytter

Dybdelesing/

leseforståelse

NB! Les i egen bok 15 min. hver dag!

Norsk 5 grunnbok: ( lydfil)

“Livsfarlig is” s. 48

Les side 48 “ Livsfarlig is”. Det er lurt å lese spørsmålene på s. 49 først

Les også høyt for en voksen hjemme. Gjør oppgavene 1,2,3,4, 5  og oppg. 8,9 og 10

på s. 49.

Skriv fint og ordentlig i norsk leksebok eller i tildelt dokument på Classroom

(Norsklekse uke 3)

NB! God rettskriving og fullstendige svarsetninger.

Matte Multiplikasjon og

divisjon

Kombinatorikk

Algebra

Matematikk 5 oppgavebok

Overskrift: Lekse uke 3, figurtall

Les eksempelet på s. 50 NØYE

Matematikk - leksebok

Gjør oppgavene på s. 50 og 51 i matematikk-leksebok.

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

Engelsk Skateboard poems

Can/can`t and

personal pronouns

Textbook, Engelsk 5: Les  side 74 og 75  i Textbook.

Svar på tre av spørsmålene s. 75. Skriv i tildelt dokument på Classroom. Homework

week 3.

Lydfiler til sidene finner du her.

Øv godt på glosene!

https://skolenmin.cdu.no/_/norsk/norsk-5-lyd-6093a7c69a28061992aede37-6017c084e7a90092c792effc?showIntro=true
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://laerer.cdu.no/komponent/matematikk-5-oppgavebok-bm-5fcfa53f711ef167297254bd?_=matematikk-5-7/matematikk-5-600043c797dd866275b736d2-600043c797dd862e51b736d3
https://skolenmin.cdu.no/_/5-trinn/engelsk/engelsk-5-lyd-62b57533c8f1e3447bbee04b-5d667c6c390c4e00291b4ec2-6019a4c7c5cea19272045f2d?showIntro=true
https://skolenmin.cdu.no/_/5-trinn/engelsk/engelsk-5-lyd-62b57533c8f1e3447bbee04b-5d667c6c390c4e00291b4ec2-6019a4c7c5cea19272045f2d?showIntro=true
https://skolenmin.cdu.no/_/5-trinn/engelsk/engelsk-5-lyd-62b57533c8f1e3447bbee04b-5d667c6c390c4e00291b4ec2-6019a4c7c5cea19272045f2d?showIntro=true


Ukeplan for uke 4

FAG Tema TIL FREDAG

Norsk

Dybdelesing/

leseforståelse

Rettskriving/ sj- lyden

Å skrive en

sammensatt tekst

etter

vurderingskriterier

NB! Les i egen bok 15 min. hver dag!

Sj-lyden i norsk, grunnbok

Skriveoppgave, sj-lyden s. 276 og 277 i Norsk 5 grunnbok.

Les eksempelet og lær av dette s.276.

Gjør oppgavene 1, 2 og 3 på side 276 og 277.

Skriv fint og ordentlig i norsk leksebok eller i tildelt dokument på Classroom

(Norsklekse uke 4)

Matte Algebra (tallfølge,

figurtall, kvadrattall og

trekanttall)

Multiplikasjon og divisjon

Likhet og likninger

Matematikk oppgavebok 5

Matematikk - leksebok

Overskrift: Lekse uke 4

Gjør oppgavene på side 52 og 53  i matematikk-leksebok.

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

Engelsk Skateboard poems

Can/can`t and personal

pronouns

Textbook, Engelsk 5: Les  side 76 i Textbook. Lydfiler til sidene finner du her.

Svar på de fire spørsmålene side 77. Skriv i tildelt dokument på Classroom ( Homework

week 4)  eller i temabok/english homework..

Øv godt på glosene!

https://skolenmin.cdu.no/_/norsk/norsk-5-lyd-6093a7c69a28061992aede37-6017c084e7a90092c792effc?showIntro=true
https://laerer.cdu.no/komponent/norsk-5-grunnbok-bm-5dcd503f4aa3af00253c2a2f?_=norsk-5-7/norsk-5-6017bbafc10a983364e0288a-6017bbafc10a98ade6e0288b
https://skolenmin.cdu.no/_/matematikk/matematikk-5-lyd-61122135c71a3f53c1a66712-600043c797dd860005b736d7?showIntro=true
https://laerer.cdu.no/komponent/matematikk-5-oppgavebok-bm-5fcfa53f711ef167297254bd?_=matematikk-5-7/matematikk-5-600043c797dd866275b736d2-600043c797dd862e51b736d3
https://skolenmin.cdu.no/_/engelsk/engelsk-5-lyd-5d667c6c390c4e00291b4ec2-6019a4c7c5cea19272045f2d?showIntro=true
https://skolenmin.cdu.no/_/5-trinn/engelsk/engelsk-5-lyd-62b57533c8f1e3447bbee04b-5d667c6c390c4e00291b4ec2-6019a4c7c5cea19272045f2d?showIntro=true
https://skolenmin.cdu.no/_/5-trinn/engelsk/engelsk-5-lyd-62b57533c8f1e3447bbee04b-5d667c6c390c4e00291b4ec2-6019a4c7c5cea19272045f2d?showIntro=true


Gloser uke 3 - Skateboard poems

Engelsk Norsk

tried forsøkte

crashed krasjet

tricycle trehjulssykkel

wheelchair rullestol

the reason årsaken

Gloser uke 4 - Skateboard poems

Engelsk Norsk

lean lene seg

to make the curve klarer svingen

no turning back ingen mulighet for å angre nå

anxious engstelig

stranded forlatt


