
UKEPLAN 43 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg vet hva det vil si å sende en hilsen.    
Engelsk Jeg kan snakke om levesett i ulike engelskspråklige land. 

Jeg kan lese og forstå tekster om engelskspråklige barn og 
deres interesser. 

  

Matte Kan skrive tall mellom heltall på ulike måter.   
Naturfag Jeg kjenner til hvordan landskapet har forandret seg.    
Samfunn Jeg kjenner til antikkens Hellas.    
KRLE Jeg kan fortelle når og hvordan jødene feirer sabbat.   
Sosial kompetanse Tålmodighet- Det trenger vi når vi må vente på noe. 

Sinnekontroll   - påminnere 
  

Nettvett Sosial på nett   

 

 LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing Norsk: 
Les s.40-42 i 
Zeppelin lesebok.  

Samfunn: 
Les s.48-49 i 
Midgard.  

Norsk: 
Les s.44-45  i Zeppelin 
lesebok. 

Naturfag: 
Les s. 52 og 53 i Yggdrasil.  

·Skriving Norsk: 
Gjør oppgave 6 a 
og b og oppgave 7 
s.42.  
 
 
 
Vis målsjekkbok og 
få underskrift. 

Sosial kompetanse: 
Fyll ut sinneloggen i 
løpet av uka. 
 
Husk å prøve den ut! 
 
 

Norsk: 
Gjør oppgave 9 a og b 
s.45. Plakatteksten er 
den grønne firkanten 
i margen på s.45.  
 

Naturfag: 
Gjør oppgave 11 s.55 i 
Yggdrasil.  

Regning  
 

Matte: 
Oppgave 3.2 og 3.3 i 
Multi oppgavebok. 
 
Ekstra: 
123455 · 6 = 

Matte: 
Jobb minst 10 
minutter med smart 
øving. 

Matte: 
Oppgave 3.4 og 3.5 i 
Multi oppgavebok. 
 
Ekstra: 
9876543 · 7 = 
 

Engelsk Les teksten på side 
50 og 51 for en 
voksen. Lag to 
påstander, en som 
er sann, og en som 
er usann.  
 
Øv på glosene og 
diktat i quizlet. Link 
i classroom.  
 
 

 Les teksten på side 50 
og 51 for en voksen.  
 
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 

Abdilaziz og 
Wiktor 

 

farm - gård 
busy - travel 
cute - søt 
playful - leken 
spell - stave 
 
Diktat: 

1. My favourite food is pizza. 
2. Some people don’t like chicken. 

 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

 
Waldemar og 

Christian 23.10 
 

Gratulere! 

Mottaker, avsender, olympiske leker, atlet, idrett, 
Olympia, ild, vidda, rein, trekkrute 

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

● Grønn gruppe skal ha uteskole onsdag (Heline, Anna, Una, Adora, Aune, Kaiwen og 
Zander).  

● Fint hvis alle elevene har med seg brikken til Beat the street hver dag.  
● Det blir kantine fredag 25.10. Det blir salg av Pølser 10 kr og saft 5 kr. 

 

 

  

Klassetelefon:   48009408  

 

Ukeplan 5. trinn: 

 

08.20 - 
09.50 

Matte/Koding 
 
 

Gym KRLE Matte/ Norsk 
Stasjoner 

Målsjekk/ bibliotek 

10.00 - 
11.00 

Engelsk Matte 
Klassens time 

Musikk Norsk Musikk 
Kantine 

11.40 -  
13.10 

Nettvett/ 
Samfunn 

Sosial 
kompetanse 
 
Hjem 12.10 

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

 
Samfunn 
 
 

Stasjoner 
 
Hjem kl. 13.10 



13.20 - 
14.05 

Naturfag  Naturfag  

 


