
UKEPLAN 40 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg kjenner til ulike lesestrategier.    
Engelsk Jeg kan delta i en sang med rim. 

Jeg kan forskjellen på substantiv i entall og flertall. 
  

Matte Kan lage modell og  løse tekstoppgaver.   
Naturfag Jeg kjenner til hvordan landskapet har forandret seg.    
Samfunn Jeg kjenner til antikkens Hellas.    
KRLE Jeg kan nevne to land i verden der det bor mange jøder   
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.26-30 i 
Zeppelin lesebok.  

Samfunn: 
Les s.38-39 i 
Midgard.  

Norsk: 
Les s.32-34  i Zeppelin 
lesebok. 

Naturfag: 
Les s. 46-47 i Yggdrasil.  

·Skriving Norsk: 
Gjør oppgave 19 
s.29. 
 
 
Vis Målsjekkbok og 
få underskrift av en 
voksen hjemme. 

Sosial kompetanse: 
Forklar med egne ord 
hva ytre triggere, 
indre triggere og 
signaler kan være. 
Skriv i digital 
leksebok. 
 
 

Norsk: 
Gjør oppgave 22 a 
s.33 og oppgave 23 a 
s.34.  
 

Naturfag: 
Tegn din egen hage. 
Dette skal gjøres fint og 
ordentlig. Fargelegg.  

Regning  
 

Matte: 
Oppgave 1.99 og 
1.100 i Multi 
oppgavebok. 

Matte: 
Jobb minst 10 
minutter med smart 
øving. 

Matte: 
Oppgave 1.101 og 1.102 i 
Multi oppgavebok. 
 

Engelsk Hør sangen på side 
33. Les gjennom 
teksten til sangen 2 
ganger. Prøv å syng 
sangen. 
 
Øv på glosene på 
quizlet. Link i 
classroom.  
 
 

 Hør sangen på side 
33. Les gjennom 
teksten til sangen 2 
ganger. Syng sangen. 
 
Øv på glosene på 
quizlet. Link i 
classroom. Velg 3 
gloser som du skriver 
en setning til. 
 

 
 

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

 

 

 

ORDENSELEVER Gloser 



Runar og Vebjørn 
 

grow - vokse 
learn more - lære mer 
each other - hverandre 
let’s put our heads together - La oss tenke sammen 
how things around us work - hvordan ting rundt oss virker 
sharing - dele 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

 
Lukas 4.10. 

 
Gratulere! 

BISON, nøkkelord, sagn, bystat, demokrati, 
kjøkkenhage, hageblomst, markblomst 

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

● Rød gruppe skal ha uteskole onsdag (Sara, Alva, Amy, Runar, Vebjørn, Sebastian).  
● Fint hvis alle elevene har med seg brikken til Beat the street hver dag.  
● Fotografen kommer torsdag 3.10.  

 

  

Klassetelefon:   48009408  

 

Ukeplan 5. trinn: 

 

08.20 - 
09.50 

Matte/Norsk 
 
Koding 

Gym KRLE Matte/ Norsk 
Stasjoner 

Storsamling 08.30 
 
Beat the street 

10.00 - 
11.00 

Engelsk Matte Musikk Norsk Beat the street 

11.40 -  
13.10 

Nettvett/ 
Samfunn 

Sosial 
kompetanse 
 
Hjem 12.10 

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

Samfunn 
 
Fotograf 

Beat the street 
 
Hjem kl. 13.10 

13.20 - 
14.05 

Naturfag  Naturfag  

 


