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Tlf. til arbeidsrom for lærere 5. – 7. trinn: 90 88 16 83 

Superheltene 5 Uke 21 Navn: 

 INFORMASJON TIL FORELDRE:  
Første uke gjennomført! Utrolig godt jobba. Mye ny info, nye regler og 
rutiner å forholde seg til! Forståelig nok er starten litt frustrerende for 
heltene våre, da det føles som om de ikke får gjort like mye som vanlig. 
De tilpasser seg derimot fort, og det er en glede å se hvor kreative de er 
i lek og samspill på 1 meters avstand. 
 
Ny uke, nye muligheter. Vi minner om smittevernregler og håndhygiene. 
Fint om dere fortsatt prater med heltene våre hjemme. 
 
Mange tenker nok at det er en såkalt “inneklemt”-dag på fredag, altså 
fri. Det er det ikke. Skole på fredag, etter fri på torsdag! 
 

 
SOSIALT MÅL: 
 

Jeg vet at det er viktig 

for alle rundt meg at 

jeg følger 

smittevernreglene. 

 
TID MANDAG 

18. mai 
TIRSDAG 

19. mai 
ONSDAG 
20. mai 

TORSDAG FREDAG 
22. mai 

08.30 – 08.45 Morgensamling Morgensamling Morgensamling  
K 
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I 
S 
T 
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H 
I 
M 
M 
E 
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F 
A 
R 
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Morgensamling 
1 time 
08.45 – 09.25 

 
Samfunnsfag 

 
Norsk 

 
Matte 

 
 

 
Naturfag 

2. time 
09.25 – 10.05 
3 time 
10.15 – 11.00 

 
Norsk 

 
Engelsk 

Klassens time 
m/ ukens tekst 

Friminutt 
11.00 – 11.40 

 
 

 
 

 
 

 

4 time 
11.40 – 12.25 

 
Norsk 

 
K&H 

  
Uteskole 

mattelek 

 
Gym 

tur til Auglandsbukta 5 time 
12.25 – 13.10 

 
KRLE 

6 time 
13.15 – 14.00 

 
 

 
Til tirsdag: Til onsdag: Til fredag: 
Engelsk: Finn en tongue 
twister. Du skal oversette 
den og lære deg å si den 
på engelsk. 
 
Tips: English tongue 
twisters for kids 
 

Jeg har fortalt noen hjemme hvem 
Bjørnstjerne Bjørnson var og hva 
Synnøve Solbakken handler om.  
Den voksne sender et smilefjes og tommel 
opp på sms eller mail i etterkant til Hilde. 
 
Campus Matte // se filmene enheter for 
lengde 1 og 2 og gjør oppgavene 
underveis. 
 

Hvorfor er det viktig å 
vaske hendene, nyse i 
albuen og unngå å 
hoste? Søk litt rundt på 
nettet og skriv ned de 
punktene DU mener er 
viktigst for å unngå 
smitte. Linker kommer 
under. 
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Fag Mål Jobb med: 
NORSK 
 
 

Jeg er er kjent med 
Bjørnstjerne Bjørnson 
sin første bondefortelling 
Synnøve Solbakken, og 
kan fortelle kort hva den 
handler om.  
Eg veit at ein, eit, eg, 
ikkje og gut er en, et, jeg, 
ikke og gutt på bokmål. 

Bjørnstjerne Bjørnson! Han ble født i 1832 og gikk bort i 1910 
og hører til “De fire store” av forfattere i Norge, sammen med 
Ibsen, Kielland og Lie. 
Denne uken skal vi bli bedre kjent med hans korte roman om 
Synnøve Solbakken. Handlingsreferatet er skrevet på nynorsk, så 
vi skal samtidig jakte etter ord på nynorsk. 
 
Classroom: Norsk // superheltene 
 

MATTE 
 
 

Jeg vet at målestokk  
1 : 1000 leses en til 
tusen og at 1 cm på 
kartet er 1000 cm i 
virkeligheten. 
Jeg vet at  
100 cm -> 1 m  
1000 cm -> 10 m 

Målestokk! Vi utforsket målestokk ved å måle fotballbanen, 
bingen og volleyballbanen sist uke. Vi skal finne gjennomsnittet 
(samle alle målinger, legge de sammen og dele på antallet) på 
lengden og lage et kart til klasserommet. Så drar vi ut og har 
30-leken med forskjellige typer oppgaver fra 5. trinn. 
 
Multi 5B, smartbok // s. 26-29 Multi 5B // smartbok 

ENGELSK 
 
 

Jeg har øvd og kan 
gjengi en selvvalgt 
tongue twister. 

Tongue twisters! We are working on tounge twisters! Let us see 
if you can read some out loud! :) 

SAMFUNN 
 
 

Jeg kan fortelle hvem 
Henrik Wergeland og 
Bjørnstjerne Bjørnson 
var. Jeg vet hvorfor disse 
mennene var viktige for 
17. mai. 

Nasjonaldagen vår! Vi er godt kjent med hvorfor vi feirer 17. mai, 
men hvem er det som har vært med og påvirket dagen slik at den 
har blitt slik den har blitt i dag? Hvem har skrevet teksten til 
nasjonalsangen vår? Hvorfor er det barna som er viktigst når vi 
feirer nasjonaldagen? 
 
Salaby // 17. mai -> Henrik Wergeland og Bjørnstjerne Bjørnson 
 

NATURFAG Jeg vet hva som er viktig 
når man tenker på 
smittevern.  
Jeg vet hvordan 
bakterier og virus spres 
seg. 
Ord: 
Smittevern 
Forebygging 
Spredning 

Smittevern! Vi jobber med smittevern, og hva som kan skje hvis 
man ikke tar hensyn til smittevernregler. Hva skjer hvis et virus får 
løpe fritt? Vi ser på hva som kan skje om man ikke forebygger. 
Viktige linker: 
Avstand, karantene og isolering 
 
Corona-viruset: Slik spres viruset i Norge og verden. Kart og 
statistikk. 

KRLE 
 
 

Jeg er kjent med de fire 
edle sannhetene og den 
åttedelte veien mot 
Nirvana. 

Buddhismen! De fire edle sannhetene viser oss det viktigste i 
buddhismen. Alt i verden er bundet sammen med noe som er 
vondt. Grådighet er grunnen til alt vondt. Det vonde kan ta slutt 
hvis en slutter å være grådig. Det vonde kan ta slutt hvis en følger 
den åttedelte veien.  
VIVO // s. 270 - 273 + oppgave 1-7 s. 280 + 1 og 2 s. 281 

KRØ 
 
 
 

Uteaktiviteter og 
samarbeidsoppgaver 

Tur! Det var så vellykket tur ned til Auglandsbukta sist gang, så 
det blir mest sannsynlig en ny tur på en ny plass neste torsdag! 
Har du forslag? Kom med dem! :) 

K&H 

 

Jeg kan måle høyden av 
et tre ved å bruke 
perspektivmetoden. 

Perspektiv og målestokk! Vi går sammen to og to og skal ut å 
måle et tre ved hjelp av avstand, en blyant, en markør og 
meter-telling med skritt. Metoden skal hjelpe oss til å finne ut hvor 
høyt treet er i virkeligheten. Vi forminsker høyden i en målestokk 
som gjør det mulig å tegne treet på et A4-ark. 
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