
UKEPLAN 45 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg vet hvorfor vi har regler for rettskriving.   
Engelsk Jeg forstår og kan bruke ord og uttrykk knyttet til kjæledyr. 

Jeg kan lese og forstå en faktatekst om kjæledyr. 
  

Matte Kan finne verdien til sifrene i et tall med to desimaler.   
Naturfag Jeg kan brette og teste ulike typer papirfly.  

Jeg kan beskrive hvordan fugler og fly kan holde seg oppe i 
lufta.  

  

Samfunn Jeg kjenner til bøker før og nå.    
KRLE Jeg kan nevne minst tre jødiske høytider 

Jeg kan fortelle om jødiske høytider ut fra mitt eget 
tankekart 

  

Sosial kompetanse Tålmodighet- Det trenger vi når vi må vente på noe. 
Sinnekontroll   - sinnelogg 

  

Nettvett Uønskede hendelser.   

 

 LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing Norsk: 
Les s.58-63 i 
Zeppelin lesebok.  

Samfunn: 
Les s.54-55 i 
Midgard.  

Norsk: 
Les s.64 i Zeppelin 
lesebok. 

Naturfag: 
Les s. 58 og 59 i Yggdrasil.  

·Skriving Norsk: 
Gjør oppgave 11 a 
og b s.63.  
 
 
 
Vis målsjekkbok og 
få underskrift. 

Sosial kompetanse: 
Fyll ut sinneloggen i 
løpet av uka. 
 
Leveres senest 
fredag. 
 
 

Norsk: 
Gjør oppgave 20 s.64 
 

Naturfag: 
Lag et nytt papirfly 
hjemme. Hvor langt klarer 
du å fly med det? Mål 
opp og noter i skrivebok.  

Regning  
 

Matte: 
Oppgave 3.27  i Multi 
oppgavebok. 
 

Matte: 
Oppgave 3.19 i Multi 
oppgavebok. 

Matte: 
Oppgave 3.28  i Multi 
oppgavebok. 
 

Engelsk Lekseark  
 
 

 Lekseark   
 

Ukelekse ● Øve på gloser og øveord. Det blir målsjekk på fredag. 
 

● Ha med blyant og visk 

 

 

 

 

ORDENSELEVER Gloser og diktat 

Sara og Una.  
 

cage - bur 
take care of - passe på 
weigh - veier 
dry - tørt 



around - rundt 
sizes - størrelser 
 
Diktat: 

1. Fish come in many different sizes 
2. Rabbits eat grass or hay 

 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

 
 

Kjempe, kjendis, kjæledyr, kiosk, kylling, kikkert, 
bibliotek, pergament, konkurranse og seile.  

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

● Gul gruppe skal ha uteskole onsdag (Ingeborg, Charlotte, Waldemar, Christian, Johannes 
og Nikolai). Turgruppe har lov å ha med varm drikke. 

● Vi øver på cupsong i klassen. Fint hvis de som har mulighet kan ha med seg egen 
plastkopp. 

● Minner om utviklingssamtaler i uke 44 - 46. 
● Chromebook skal ligge igjen på skolen. Skrivelekser gjøres i egen leksebok. 

 

 

  

Klassetelefon:   48009408  

 

Ukeplan 5. trinn: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

Matte 
Norsk 

Gym 
 

KRLE Matte 
Norsk 

Målsjekk 
Matte 
Norsk 

10.00 - 
11.00 

Engelsk Matte Musikk Norsk Musikk 

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  

 


