
 

UKEPLAN 11 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg kan bøye verb. 

Jeg kan skrive en fortelling.  
  

Engelsk Jeg kan delta i fremføringen av et leseteater.  
Jeg kan lese teksten min med flyt og innlevelse. 

  

Matte Kan plassere brøker og lese av brøker på ei tallinje. 
Bruke brøk for tall som er større enn 1. 

  

Naturfag Jeg kan beskrive hva som kjennetegner en kjemisk reaksjon. 
Jeg kan fortelle om fargepigmenter og krystaller.  

  

Samfunn Jeg kan finne frem i både digitale kart og i atlas.    
KRLE Jeg kan bidra i en samtale om gjenfødsel og karma. 

 
  

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  Naturfag: 
Les s.128-130 i 
Yggdrasil.  

Norsk: 
Les s. 126-129 i 
Zeppelin lesebok. 

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

Samfunn: 
Les s. 120-123 i Midgard.  

Skriving Naturfag: 
Gjør oppgave 6 og 7 
s.131.  
 
 
 
 

Norsk: 
Gjør oppgave 5 a 
s.129. 

Sosial kompetanse: 
Fyll ut skjema 
sammen med den 
voksne som var med 
deg på foreldremøte. 

 Samfunn: 
Tegn et kart over rommet 
ditt. Lever inn til Inger.  

Regning  
 
 

Matte: 
Oppgave 6.23 - 
6.26.i multi 
oppgavebok 
eller oppgave 6.31 
og 6.32. 

 Matte: 
Oppgave 6.40- 6.42 i 
multi oppgavebok eller 
6.54. 

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  

Adora og Micaela 
 

people - folk 
into - inn i 
year -  år 
good -  god 
some - noen 
 
 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

 
 

kart, kompass, globus, krystaller, salt, infinitiv, 
presens og preteritum.  

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

● Det blir utviklingssamtaler uke 11-13. Se egen invitasjon.  

 

 

 

 

                                                                                                                                            Klassetelefon:   48009408 

 

Ukeplan 5. trinn: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

Matte/Norsk Svømming 
 

KRLE Matte 
Norsk 

 
Målsjekk/bibliotek  

10.00 - 
11.00 

Engelsk Matte Musikk 
 
 

Koding  
Musikk 

11.40 -  
13.10 

Samfunn/ 
Naturfag 
 

Sosial 
kompetanse. 
 
Hjem 12.10 

Aldersblanding  
Naturfag/ 
Samfunn  

Engelsk/ 
Koding 
 
Hjem kl. 13.10 

13.20 - 
14.05 

Norsk  Aldersblanding Samfunn  

 


