
 

UKEPLAN 10 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg vet hva verb er.  

Jeg kan bøye verb. 
  

Engelsk Jeg kan delta i fremføringen av et leseteater.    
Matte Kan bruke brøk for å angi del av en hel og del av en mengde. 

Bruke brøk for tall som er større enn 1. 
  

Naturfag Jeg kan beskrive hva som kjennetegner en kjemisk reaksjon.   
Samfunn Jeg kan finne frem i både digitale kart og i atlas.    
KRLE Jeg kan gjenfortelle historien om David og Goliat 

 
  

Sosial kompetanse Selvtillit- Ha tro på at du er noe, kan noe og vet noe.    
Nettvett Uønskede hendelser   

 

 LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing  Samfunn: 
Les s.119 i Midgard.  

Naturfag: 
Les s. 124 i 
Yggdrasil. 

Norsk: 
Jobb 10 minutter på 
Aski Raski. Gå innpå 
Skriv (blå) og 
Enkel-dobbel 
konsonant.  

Norsk: 
Les s. 122-123 i Zeppelin 
lesebok. 

Skriving Samfunn: 
Kan du finne huset 
ditt på google 
maps? Ta en 
screenshot av bildet. 
Send til Inger.  
 
 
 
 

Naturfag: 
Gjør oppgave 4 
s.125.  

Sosial kompetanse: 
Skriv i digital 
skrivebok hva  som 
gikk bra på 
foreldremøte og hva 
vi bør gjøre bedre til 
en annen gang. 
 

Norsk: 
Gjør oppgave 24 a s.123.  

Regning  
 
 

Matte: 
Oppgave 6.1 - 6.4.i 
multi oppgavebok 
eller oppgave 6.14 
og 6.15. 

 Matte: 
Oppgave 6.5 -6.7 i multi 
oppgavebok eller 6.12 og 
6.13. 

Engelsk Øv på å lese din 
rolle til 
leseteateret. Ha 
fokus på å lese 
med flyt og 
innlevelse. 

 Øv på å lese din 
rolle til 
leseteateret. Ha 
fokus på å lese 
med flyt og 
innlevelse. 
 

 
 

Ukelekse ● Øve på gloser og øveord. Det blir målsjekk på fredag. 
● Lade chromebook 
● Ha med blyant og visk 

 

 

 



 

 

ORDENSELEVER  

Ingeborg og 
Charlotte.  

 

good - god 
some - noen 
those - de 
other - andre 
than - enn 
 
 
 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

 
 

Eventyr, stoffer, blandinger, laboratorium, 
undersøke, problemløsning.  

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

● Det blir foreldremøte 4.3. Se egen invitasjon.  
● Det blir utviklingssamtaler uke 11-13. Egen invitasjon kommer.  

 

 

 

 

  

Klassetelefon:   48009408  

 

Ukeplan 5. trinn: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

Engelsk Svømming 
 

KRLE Matte 
Norsk 

 
Målsjekk/bibliotek  

10.00 - 
11.00 

Norsk Matte Musikk 
 
 

Matte 
Norsk 

 
Musikk 

11.40 -  
13.10 

Nettvett/ 
samfunn 
 

Sosial 
kompetanse. 
 
Hjem 12.10 

Aldersblanding  
Samfunn 

Engelsk/ 
Koding 
 
Hjem kl. 13.10 

13.20 - 
14.05 

Naturfag  Aldersblanding Naturfag  

 


