
 

  

   Ukeplan for 5. trinn uke 34 og 35 

 

 
For en flott skolestart! Det var veldig hyggelig å treffe alle elevene igjen etter sommerferien. Det var en stor og ivrig gjeng som virket 

glade for å møtes igjen. Stor stas var det også for dem å møte fadderbarna, vise dem rundt på skolen og leke litt sammen ute. Vi ser 

fram til flere faddermøter utover høsten. 

 

I 5B har Erling kommet tilbake i klassen igjen etter et år i Skottland. Vi har også fått ei ny jente i klassen, Elena, som gikk her på skolen 

i 1. klasse. Riktig velkommen tilbake, begge to. 

 

Tur: 

Tirsdag 21. august: trinntur i nærområdet. Husk klær og sko som passer til været. 

Torsdag  23. august: Vi går på tur med fadderbarna våre. Husk klær etter vær. 

 

Zeppelin lesebok og stairsbøkene (engelsk) skal ligge i sekken og bli med til skolen hver dag. 

Når elevene får utlevert cromebook, vil vi ikke lenger levere ut lekseplan i papir. 

 

Hilsen Åse, Kaja, Halvor og Tone Kristin 



 

 

Ukeplan for uke 34 

FAG  LÆRINGSMÅL  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG 

Norsk 

 

Jeg kan skrive et biodikt som 

forteller om meg selv. 

 

Bli kjent med ulik 

skjønnlitteratur 

Leseboka 

s. 6 - 7 

 

 

Leseboka 

s. 8-9 

Skriv i tegneboka: 

Et biodikt om deg 

selv . Se eget ark 

for “oppskrift”. 

Tegn/ pynt rundt. 

Leseboka 

s. 10-11 

 

Husk å ta med leseboka 

på skolen. Vi drøfter 

oppgavene til leksa. 

Matematikk 

 

Jeg kan deler av gangetabellen 

utenat 

 

Jeg kan  skrive et tall på utvidet 

form og med ord. 

Til torsdag (5A)/fredag (5B): 

- Øv godt på gangetabellen (tips: heng gangetabellen ved doen, ved sengen eller et annet sted den 

er lett tilgjengelig. Bruk salaby 3-4, gangetabellen.net eller matematikk.org for morsomme og 

varerte oppgaver. Bruk gangetrekantene. Få noen til å ta tiden på deg og gjør det mange ganger) 

Multi oppgavebok:  

- Gjør oppgave 1.5 a eller b, 1.7 b og d, 1.11 b og c eller e og f  

Husk ryddig og fin innføring! 

Engelsk 

 

- identifisere noen språklige 

likheter og forskjeller mellom 

engelsk og eget morsmål 

- Delta i samtaler knyttet til 

dagligdagse situasjoner 

- Bruke høflighetsuttrykk og 

situasjonrelaterte uttrykk 

tilpasset ulike sammenhenger 

Stairs Textbook: les s. 8 og 9. 

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

 

Stairs Workbook: gjør oppgaven på s.3. 

 

Øv godt på glosene. (Link til Glosetyggeren ligger på klassens hjemmeside.) 

Annet:     

Sosialt: 

 

Jeg kommer presis til alle timer 

Jeg har orden på bøkene mine og på garderobeplassen min 

Bursdager  5B: Teo 21. august. 



 

Ukeplan for uke 35 

FAG  LÆRINGSMÅL  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG 

Norsk 

 

Jeg kan skrive en tekst om et 

sommerminne ved hjelp av 

modelltekst. 

 

Jeg kan lese og forstå tekster 

i ulike sjangere 

Les modellteksten “Det 

skjeve tårn i Pisa” 

Skriveboka:  

Skriv ferdig utkastet til 

det sommerminnet du 

har valgt å skrive om.  

Leseboka 

s. 12 - 13 

Leseboka 

s. 14 - 15 

Mate- 

matikk 

 

Jeg kan bruke 

oppstillingsmetoden for 

addisjon og subtraksjon 

Lekser i Multi 5 oppgavebok til torsdag (5A)/fredag (5B): 

Gjør oppgave: 

1.41 a og f 

1.42 a og c 

1.48 a og d 

1.49 a eller b 

Husk ryddig og fin innføring. 

Engelsk 

 

-Lese og forstå tekster av ulik 

lengde og ulike sjangrer 

- Bruke grunnleggende regler 

og mønstre innenfor uttale, 

intonasjon, rettskriving, 

grammatikk og ulike 

setningstyper i egen spåkbruk. 

Stairs Textbook: les s. 10 og 11. 

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

 

Stairs Workbook: gjør oppgaven på s.6. 

 

Øv god på glosene. (Link til Glosetyggeren ligger på klassens hjemmeside.) 

Annet:     

Sosialt: 

 

Jeg er rask og rolig i overganger 

Jeg bruker innestemme i klasserommet 

Bursdager  Vi gratulerer: 

5A: Jens Christian 27.august!! 

 

 



 

Gloser uke 34 

foreldre - parents 

ung - young 

venn - friend 

hud - skin 

rot - mess 

hele - whole 

Gloser uke 35 

hva - what 

hvem - who 

når - when 

hvorfor - why 

hvilken - which 

hvordan - how 

hvor - where 

Tema: 

 

Norsk: tekstskaping etter 

skriverammer, bli kjent med 

skjønnlitteratur 

Engelsk: All about me 

Matematikk: Tall, oppstilling, desimaltall 

Naturfag: nedbrytere og næringskjeder 

Samfunnsfag: samfunn  

KRLE: etikk og filosofi 

 

Øveord uke 34 

Ord med dobbel konsonant 

 

bøtte 

suppe 

lekke 

busser 

hylle 

rotte 

 

 

 

 

Øveord uke 35 

Ord med dobbel konsonant 

 

flytte 

lytte 

lukke 

spisse 

minne 

briller   



 

 

 


