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Superheltene 5 Uke 22 Navn: 

 INFORMASJON TIL FORELDRE: 
Endelig ei uke med fem hele skoledager :) Vi skal gjøre noe vi aldri har 
gjort før, men det kommer til å gå skikkelig bra. Kengurukonkurransen! 
“Et sprang inn i matematikken”. Kengurukonkurransen er ingen prøve 
eller test på hva elever kan. Oppgavene er ikke valgt fordi elever i 
denne alderen skal eller bør kunne løse slike oppgaver. Dette er 
oppgaver som kan vekke nysgjerrighet og interesse. 
 
SOMMERLES.NO // Du kan lese vanlig bøker, e-bøker, lydbøker, 
tegneserier, eller du kan bli lest for - all lesing teller. Lag en profil på 
https://sommerles.no/ // 1. juni-31.aug. 
 

 
SOSIALT MÅL: 
 

Jeg kan gi en variert 

og personlig 

verbalblomst til Kaja. 

 
TID MANDAG 

25. mai 
TIRSDAG 

26. mai 
ONSDAG 
27. mai 

TORSDAG 
28. mai 

FREDAG 
29.mai 

08.30 – 08.45 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling 
1 time 
08.45 – 09.25 

 
Samfunnsfag 

 
Norsk 

 

 
Matte 

Kengurukonkurransen 

 
Matte 

 
Naturfag 

2. time 
09.25 – 10.05 
3 time 
10.15 – 11.00 

 
Norsk 

 
Engelsk 

 
Naturfag 

Kart 

 
Engelsk 

Klassens time 
m/ ukens tekst 

Friminutt 
11.00 – 11.40 

 
 

 
 

 
 

  

4 time 
11.40 – 12.25 

 
Norsk 

 
K&H 

  
Uteskole 

Kart 
Fiskåvannet 

 
Gym 

 
Uteskole 

 5 time 
12.25 – 13.10 

 
KRLE 

6 time 
13.15 – 14.00 

 
 

 

 
Til tirsdag: Til onsdag: Til torsdag: Til fredag: 
Engelsk: Logg inn på 
Salaby 5 - 7. Gå inn 
på Engelsk. Gå inn på 
Grammar -> Nouns -> 
Singular and Plural 1, 
2 og 3(entall og 
flertall) og les/gjør de 
oppgavene som står 
der. 

Jeg har lest teksten: 
“Slik leser du kart” og 
forklart hva ordene du 
finner i vedlagt 
dokument betyr. 
Classroom -> NRSG // 
Superheltene 
 

Jeg har arbeidet minst 
25 minutter med Multi 
smart øving og/eller 
Campus Matte. 

Jeg har gjort alle 
oppgavene i testheftet: 
Måling -> leveres til 
Hilde. 
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Fag Mål Jobb med: 
NORSK 
 
 

Jeg vet at det er viktig å 
tenke på hvem mottakere 
(de som hører på) er, når 
jeg lager en presentasjon.  
 
Jeg kan velge et tema jeg 
brenner for (engasjert, liker) 
som jeg skal presentere. 

Å ha noe på hjertet! Når du skal presentere for andre, har 
du mange muligheter. Du kan lage hefte eller skrive en hel 
bok. Du kan holde foredrag eller lage plakat. Det er mange 
som har som jobb å presentere for andre. Hvilke yrker er 
dette? 
 
Zeppelin språkbok // s. 90-97. 

MATTE 
 
 

Jeg kan beregne areal av 
trekanter. 
 
Jeg kan vurdere selv hvilke 
oppgaver jeg trenger å øve 
på ved å se igjennom hele 
kapittelet. 

Kart og målestokk! Vi skal avslutte kapittelet om måling 
og bruker torsdagsøkta til å se tilbake på oppgaver. Måling 
tilknyttet lengde, omkrets og areal. Velge passende 
måleenheter og gjøre om mellom de: mm, cm, dm, m og 
km. Målestokk og kart blir en del uteskolen denne uka 
også. 
 
Multi 5B, smartbok // Multi 5B - kap. 5 måling 

ENGELSK 
 
 

Jeg vet hva singular og 
plural nouns er og hvordan 
de brukes i det engelske 
språket. 

Vi går tilbake til substantiv og entall og flertall - versjonen 
av substantiv. 
 
 
 
 

SAMFUNN 
 
 

Jeg har blitt kjent med livet 
til barn, kvinner, slaver og 
frie menn i det gamle 
Hellas. 
 
Jeg vet forskjellen på 
komedie og tragedie i et 
teaterstykke. 

Antikken (ca. 800 fvt. -> 50 fvt.)! Menneskene i det gamle 
Hellas fant på mange ting som vi fremdeles kan lære mye 
av. De drev med idrett, spilte teater og utforsket naturen. 
De var flinke til å styre byen sin og til å samarbeide med 
andre byer i Hellas. Vi skal bli kjent med de greske byene 
og sammenligne med hvordan byer blir styrt i Norge i dag. 
Viktige ord: Antikken, borger, teater, komedie og tragedie 
Globus - samfunnsfag // s. 98-102, 104-106 + Salaby, 
Antikken 

NATURFAG Jeg vet hva et bærekraftig 
naturmangfold er og 
hvorfor mangfold er viktig 
for naturens overlevelse. 

Vi skal starte med bærekraftig naturmangfold.Vi skal se 
på hvorfor mangfold i naturen er viktig og hva naturen 
egentlig består av. Vi skal begynne å se på samspillet i 
naturen. 

KRLE 
 
 

Jeg vet at pudsja betyr “det 
å tilbe”. 
 
Jeg vet at buddhister ofrer 
fordi de vil øve seg på å gi 
gaver, det er viktig å være 
gavmild. 
 
Jeg vet hvorfor Vesak er en 
viktig høytid og hvorfor 
Vulan er en minnefest. 

Buddhismen! Kan vi kalle buddhismen en religion når 
buddhister ikke tror på noe gud? Selv om Buddha ikke er 
en gud, er det mange buddhister som mener at det er viktig 
å ære ham.  
En buddhist kan gjøre pudsja hjemme eller i templet. Vi 
skal bli bedre kjent med hverdag og høytider for en 
buddhist. 
 
Viktige ord: pudsja, gavmild, ritual, Vesak og Vulan. 

KRØ 
 
 
 

På grunn av foreløpige 
smittevernsregler, er det 
viktig å ikke ha høy aktivitet 
i gymmen. Derfor blir det 
mye tur de siste ukene. Vi 
prøver derimot å variere det 
litt slik at det ikke blir 
monotont! 

Vi går til Fiskåvannet. 

https://prezi.com/6tba_-jnp30r/multi-5b-maling-kap-5/


 


