
UKEPLAN 42 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg vet hva det vil si å sende en hilsen.    
Engelsk Kan bruke et ordforråd knyttet til emnet familie. 

Jeg kan fortelle om meg selv og familien min. 
  

Matte Kan finne median og typetall.   
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.  
Sinnekontroll 

  

Nettvett Sosial på nett   

 

 LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing Norsk: 
Les s.36-37 i 
Zeppelin lesebok.  

Samfunn: 
Les s.44-45 i 
Midgard.  

Norsk: 
Les s.38-39  i Zeppelin 
lesebok. 

Naturfag: 
Les s. 48 og 49 i Yggdrasil.  

·Skriving Norsk: 
Gjør oppgave 1,2 
og 3  s.37. 
 
 
Vis Målsjekkbok og 
få underskrift av en 
voksen hjemme. 

Sosial kompetanse: 
Skriv ned minst tre 
forskjellige dempere 
du vet om. Skriv ned 
hvilken demper du vil 
prøve neste gang du 
kjenner på følelsen 
“sinne” og hvorfor du 
valgte den. 
Skriv i digital 
skrivebok. 
 
Husk å prøve den ut! 
 
 

Norsk: 
Gjør oppgave 4 a,b og 
c s.39. Husk å skrive 
setninger før du leser 
teksten. (Se i margen 
s.38).  
 

Naturfag: 
Gjør oppgave 12 s.51 i 
Yggdrasil.  

Regning  
 

Matte: 
Oppgave 2.21 og 
2.22 i Multi 
oppgavebok. 

Matte: 
Jobb minst 10 
minutter med smart 
øving. 

Matte: 
Oppgave 2.23 og 2.24 i 
Multi oppgavebok. 
 

Engelsk Les teksten på side 
41 høyt for en 
voksen. Tenk at du 
kunne stille to 
spørsmål til James, 
hva ville du spurt 
om? Skriv 
spørsmålene i 
skriveboken din.  
 
Øv på glosene og 
diktat i quizlet. Link 
i classroom.  
 

 Les teksten på side 41 
høyt for en voksen. 
Tenk at du kunne 
stille to spørsmål til 
James, hva ville du 
spurt om? Skriv 
spørsmålene i 
skriveboken din.  
 
Øv på glosene og 
diktat på quizlet. Link 
i classroom.  
 

 
 



 Skriv diktat 
setningene inn i 
skriveboken din. 

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

 

 

 

 

ORDENSELEVER Gloser og diktat 

Aune og Zander 
 

aunt - tante 
uncle - onkel 
some - noen 
friendly - vennlig 
chatty - pratsom 
irritating - irriterende 
 
Diktat: 

1. I have got good friends. 
2. She has got a little sister. 

 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

 
 

Brev, hilsen, sensommer, sommerfugl, nektar, 
larve, marmor, agora, filosof og Sokrates.  

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

● Blå gruppe skal ha uteskole onsdag (Lisa, Ahin, Micaela, Lukas, Wiktor, Jonathan).  
● Fint hvis alle elevene har med seg brikken til Beat the street hver dag.  

 

 

  

Klassetelefon:   48009408  

 

Ukeplan 5. trinn: 

 

08.20 - 
09.50 

Matte/Koding 
 
 

Gym KRLE Matte/ Norsk 
Stasjoner 

Målsjekk/ bibliotek 



10.00 - 
11.00 

Engelsk Matte Musikk Norsk Musikk 

11.40 -  
13.10 

Norsk/ 
Samfunn 

Sosial 
kompetanse 
 
Hjem 12.10 

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

Nettvett/ 
Samfunn 
 
 

Stasjoner 
 
Hjem kl. 13.10 

13.20 - 
14.05 

Naturfag  Naturfag  

 


