
UKEPLAN 3 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg vet hva sakprosa er.    
Engelsk Jeg kan lyttet til å forstå innholdet i en tekst om det å 

handle. 
Jeg kan gjenkjenne sammenhengen mellom uttale og 
stavemåte av bokstavparene “sh” og “ch” 

  

Matte Vi repeterer målene i emnet desimaltall.   
Naturfag Jeg kan forklare hva som skjer når noen blir forelsket.    
Samfunn Jeg kan gi eksempler på skrevne og uskrevne regler i 

samfunnet.  
  

KRLE Jeg kan gjenfortelle historien om David og Goliat 
 

  

Sosial kompetanse Mot- Når vi tør å gjøre noe som er bra (eller har lyst til) 
enda vi synes det er litt skummelt.  

  

Nettvett Personvern.    

 

 LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing  Samfunn: 
Les s.88-89 i 
Midgard.  

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

Norsk: 
Les s. 104-105 i 
Zeppelin lesebok. 

Naturfag: 
Les s. 98-101 i Yggdrasil.  

·Skriving Samfunn: 
Gjør oppgave 7 
s.93.  
 
 
 
 

Sosial kompetanse: 
Fyll ut sinneloggen. 
Leveres innen fredag. 
 

Norsk: 
Gjør oppgave 10 a 
s.105.  
 

Naturfag: 
Gjør oppgave 4 s.105.  

Regning Matte: 
Se på videoen til 
tiden viser 6.16. 
https://www.youtu
be.com/watch?v=Z
gTxM9QxKvg 
 
 
 
 
 
 

Matte: 
Jobb med A1,B1 og 
D1 
https://podium.gylde
ndal.no/multi-nettop
pgaver/?location=me
nuItem_5a_3#menuI
tem_5a_3 

Matte: 
Jobb med A2, A3 og 
D2 
https://podium.gylde
ndal.no/multi-nettop
pgaver/?location=me
nuItem_5a_3#menuIt
em_5a_3 

 

Engelsk Les teksten på side 
85 og 86 høyt for 
med en voksen. 
Bytt på å lese de 
forskjellige rollene. 
Øv på å lese med 
innlevelse og flyt. 
 

 Les teksten på side 85 
og 86 høyt for med 
en voksen. Bytt på å 
lese de forskjellige 
rollene. Øv på å lese 
med innlevelse og 
flyt. 
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Finn tre ord i 
teksten som du 
ikke kan fra før. 
Skriv dem i 
leksedokumentet 
ditt. 

Øv på gloser og diktat 
med høyfrekvente 
ord. 

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

 

 

 

 

ORDENSELEVER  

Runar og Vebjørn.  
 

buy - kjøpe 
meat - kjøtt 
sausages - pølser 
vegetables - grønnsaker 
behind - bak 
food - mat 
checkout - kasse 
 
Diktat: 

1. Where can I get fruit and vegetables. 
2. You can find them both at the supermarket.  

 
 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

 
Heline 17.01 

 
Gratulerer! 

pubertet, ungdom, forelskelse, vennskap, 
folkeskikk, regler, hilse, bordskikk.  

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

● Blå gruppe skal på tur. (Lisa, Charlotte, Jonathan, Kaiwen, Runar og Christian).  
● Vi skal ha halvårsprøve i matematikk på torsdag. 
● Susanne Sand er ansatt på skolen og skal være på teamet som jobber på 5. trinn. 

 

 

 

  

Klassetelefon:   48009408  

 

Ukeplan 5. trinn: 



 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

Matte 
Norsk 

Svømming 
 

KRLE Matte 
Norsk 

Bibliotek/Målsjekk 

10.00 - 
11.00 

Engelsk Matte Musikk 
 
 

Matte 
Norsk 

 
Musikk 

11.40 -  
13.10 

Nettvett/ 
Samfunn 

Sosial 
kompetanse. 
 
Hjem 12.10 

Aldersblanding Samfunn Stasjoner 
 
Hjem kl. 13.10 

13.20 - 
14.05 

Naturfag  Aldersblanding Naturfag  

 


