
UKEPLAN 49 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg vet hvorfor vi har regler for rettskriving.   
Engelsk Jeg kan fortelle hva et adjektiv er. 

Jeg kan bruke adjektiv i beskrivelser. 
 

  

Matte Kan måle vinkler ved bruk av gradskive.   
Naturfag Jeg kan forklare hva som skjer når hjertet banker.    
Samfunn Jeg kan fortelle om livet i Romerriket.    
KRLE Jeg kan si den gyldne regel. 

Jeg kan fortelle litt om kristen dåp og konfirmasjon. 
  

Sosial kompetanse Ærlighet- Vilje til å si det som er sant.  
Sinnekontroll   - sosial ferdighet 

  

Nettvett Kildekritikk.    

 

 LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing  Norsk: 
Les s.80-85 i 
Zeppelin lesebok.  

Samfunn: 
Les s. 68-71 i 
Midgard. 

Norsk: 
Les teksten “Brev til 
Barbara”.  

Naturfag: 
Les s.84-85 i Yggdrasil.  

·Skriving Norsk: 
Gjør oppgave 47, 
49 og 50 s.85.  
 
 
 
 

Sos.komp. 
Lag tegneserie. Se 
eget ark. 
 
 

Norsk: 
Sett strek under 
ordene med dobbel 
konsonant.  
 

Naturfag:  
Gjør Edpuzzle oppgave 
som ligger i norsk 
classroom.  
 

Regning Matte: 
https://campus.ink
rement.no/90530/
1652860 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Matte: 
Jobb minst 10 
minutter med smart 
øving. 

Matte: 
Jobb minst 10 minutter 
på smart øving 

Engelsk Les tekstene på 
side 70 og 71 for en 
voksen hjemme, og 
be ham eller henne 
gjette gåtene.  
 
Velg tre words to 
learn og skriv egne 
setninger.  

   
 

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

 

https://campus.inkrement.no/90530/1652860
https://campus.inkrement.no/90530/1652860
https://campus.inkrement.no/90530/1652860


 

ORDENSELEVER  

Adora og Micaela.  
 

magic - magisk 
wicked - ond 
curious - nysgjerrig 
Earth - jorda 
through - gjennom 
ugly - stygg 
be careful - vær forsiktig 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

 
 

hopp, håp, kunne, kone, knapp, slapp, keiser, 
romertall, flora, latin.  

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

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

● 5. trinn skal bake pepperkaker til innsamling til Hei verden onsdag 04.desember.  
● Vi har juleverksted torsdag og fredag 1.time.  

 

 

 

  

Klassetelefon:   48009408  

 

Ukeplan 5. trinn: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

Matte 
Norsk 

Svømming 
 

Bake/ 
arbeidsprogram 
 

Juleverksted Juleverksted 

10.00 - 
11.00 

Engelsk Matte Norsk Musikk 
 

11.40 -  
13.10 

Nettvett/ 
Samfunn 

Sosial 
kompetanse 
 
Hjem 12.10 

Samfunn Stasjoner 
 
Hjem kl. 13.10 

13.20 - 
14.05 

Naturfag  Naturfag  

 


