
UKEPLAN 39 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg kjenner til ulike lesestrategier.    
Engelsk Jeg kan høre forskjell på /w/ og /v/ og vite hvordan lydene 

uttales og skrive. 
Jeg kan lese og forstå innholdet i en tekst. 

  

Matte Kan multiplisere et ensifret tall med et tosifret tall. 
Jeg kjenner sammenhengen mellom multiplikasjon og 
divisjon. 

  

Naturfag Jeg kjenner til hvordan landskapet har forandret seg.    
Samfunn Jeg kjenner til samfunnene som utviklet seg langs de store 

elvene i Egypt og Mesopotamia.  
Jeg kjenner til antikkens Hellas.  

  

KRLE Jeg har deltatt i en samtale om utfordringer knyttet til 
mobiltelefoner og internett 

  

Sosial kompetanse Utholdenhet- Det er når vi holder ut selv om vi har lyst til å 
gi opp.  

  

Nettvett Sosial på nett   

 

 LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing Norsk: 
Les s.18-21 i 
Zeppelin lesebok.  

Samfunn: 
Les s.30-32 i 
Midgard.  

Norsk: 
Les s.22, 24 og 25  i 
Zeppelin lesebok. 

Naturfag: 
Les s. 38-41 i Yggdrasil.  

·Skriving Norsk: 
Gjør oppgave 1 og 
2  s.21. 
 
 
Vis Målsjekkbok og 
få underskrift av en 
voksen hjemme. 

Sosial kompetanse: 
Les i norsk classroom 
om krenkende 
adferd. 
Forklar til en voksen 
hjemme hva rasisme, 
diskriminering, vold 
og utestenging betyr. 
 
 

Norsk: 
Gjør oppgave 16 a og 
b  s.25..  
 

Naturfag: 
Hva har du i din hage? 
Skriv ned det du finner av 
planter, dyr og insekter. 
Minst 3 ting.  

Regning  
 

Matte: 
Løs oppgavene: 

a) 14 · 4 = 
b) 24 · 3 = 

Ekstra: 
c) 2345 · 3 = 

Matte: 
Jobb minst 10 
minutter med smart 
øving. 

Matte: 
Jobb minst 10 minutter 
med smart øving. 
 

Engelsk Hør teksten på side 
30-31. Les teksten 
høyt for en voksen 
2 ganger.  
 
Let etter 
spørreordene i 
teksten. Skriv 
spørsmålene i 
lekseboken din. 
 
 

 Hør teksten på side 
30-31. Les teksten 
høyt for en voksen 2 
ganger.  
 
Velg 3 av glosene og 
skriv en setning med 
de på engelsk. 
 

 
 



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

 

 

 

ORDENSELEVER Gloser Diktat 

Waldemar og 
Christian 

 

suddenly  - plutselig 
police officers - 
politibetjenter 
what - hva 
excuse me - unnskyld meg 
where  - hvor 
strange - merkelige 
quiet  - stille 

1. She is at home 
with her two 
brothers.  

2. This is my best 
friend. 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord  

 
 

Skumlese, letelese, 
nærlese, 

minnesteiner, 
symboler, konflikt, 

markblomst, insekt, 
vegetasjon, husdyr. 

 

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

● Vi gjennomfører nasjonal prøve i engelsk på mandag denne uken. 
● Gul gruppe skal på uteskole. Husk gode klær og drikke. (Ingeborg, Charlotte, Waldemar, 

Christian, Johannes og Nikolai).  
● Fint hvis alle elevene har med seg brikken til Beat the street hver dag.  
● Det blir kantine på fredag.  

 

  

Klassetelefon:   48009408  

 

Ukeplan 5. trinn: 

 

08.20 - 
09.50 

Matte/Koding Gym KRLE Matte/ Norsk 
Stasjoner 

Målsjekk 
Sosial kompetanse 
Koding 

10.00 - 
11.00 

Nasjonal prøve 
i engelsk 

Norsk Musikk Jente- og 
guttegruppe 
 
Koding 

Musikk 
Kantine 



11.40 -  
13.10 

Norsk/ 
Samfunn 

Klassens time 
 
Hjem 12.10 

Aldersblanding 
(5. - 7. trinn 
fordelt på fire 
grupper). 

Samfunn Stasjoner 
 
Hjem kl. 13.10 

13.20 - 
14.05 

Naturfag  Naturfag  

 


