
UKEPLAN 5 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg vet hva substantiv er.    
Engelsk Jeg kan forklare når vi bruker have og når vi bruker has. 

Jeg kan lese og forstå innholdet i en faktatekst.  
  

Matte Jeg kan regne ut omkrets og areal av enkle figurer.   
Naturfag Jeg kan forklare hva som skjer med både gutter og jenter i 

puberteten.  
  

Samfunn Jeg vet hva veitrafikkloven og opplæringsloven er.  
Jeg kan forklare hva det vil si at vi har ulike roller.  

  

KRLE Jeg kan navnet på en av profetene i Det gamle testamentet 
 

  

Sosial kompetanse Respekt- Det er når vi viser hensyn til oss selv, andre, ting 
og de som bestemmer.  

  

Nettvett Sosial på nett.    

 

 LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing  Samfunn: 
Les s.94-96 i 
Midgard.  

Norsk: 
Jobb 10 minutter på 
Aski Raski. Gå innpå 
Finn (grønn) og 
Sammensatte 
grafem. Her kan dere 
arbeide med j-lyd, 
kj-lyd og sj-lyd.  

Norsk: 
Les teksten “Elsker 
deg av hele mitt 
jærte”. 

Naturfag: 
Les s. 108-109 i Yggdrasil.  

·Skriving Samfunn: 
Gjør oppgave 17 
s.97.  
 
 
 
 

Sosial kompetanse: 
Skriv om en gang du 
brukte den sosiale 
egenskapen respekt. 
Skriv minst 10 
setninger. 
 

Norsk: 
Gjør oppgave 2 og 3 
s.105.  
 

Naturfag: 
Gjør oppgave 3 og 4 
s.113.  

Regning Matte: 
Oppgave 5.18 i 
Multi oppgavebok 
 
 
 
 
 
 

 
 

Matte: 
Oppgave 5.20 i Multi 
oppgavebok 

Matte: 
https://campus.inkremen
t.no/971376/2203802 

Engelsk Svømming: 
Vi skal øve oss på å 
svømme lengre 
strekninger på rygg 
og mage.  

Les tekstene på side 
102 og 103 høyt for 
en voksen. Velg en 
faktasetning som du 
lærer deg utenat.  
 
Skriv glosene inn i 
lekseboken din. Skriv 
en setning til hver 
glose.  

Les tekstene på side 
102 og 103 høyt for 
en voksen. Velg en 
faktasetning som du 
lærer deg utenat.  
 
Skriv diktat 
setningene inn i 
lekseboken din og øv 
godt.  

 
 

https://campus.inkrement.no/971376/2203802
https://campus.inkrement.no/971376/2203802


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

 

 

 

 

ORDENSELEVER  

Abdelaziz og 
Wiktor.  

 

look after - ta vare på 
throw away  - kaste 
nearly - nesten 
keep - oppbevare 
plan - planlegge 
freeze - fryse 
 
Diktat: 

1. Have you got any pets? 
2. Yes, I have got a little puppy and my brother has got 

a kitten. 
 
 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

 
 

stemmeskifte, sædceller, menstruasjon, eggceller, 
kjønnsmoden, veitrafikkloven, opplæringsloven.  

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

● Gul gruppe skal på tur. (Alva, Sara, Anna, Una, Nikolai og Zander).  
● Minner om leksehjelp mandager 14.10-14.55 og tirsdager 12.15-13.00.  

 

 

 

 

 

  

Klassetelefon:   48009408  

 

Ukeplan 5. trinn: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

Matte 
Norsk 

Svømming 
 

KRLE Matte 
Norsk 

Bibliotek/Målsjekk 



10.00 - 
11.00 

Naturfag Matte Musikk 
 
 

Matte 
Norsk 

 
Musikk 

11.40 -  
13.10 

Nettvett/ 
Samfunn 

Sosial 
kompetanse. 
 
Hjem 12.10 

Aldersblanding Samfunn Stasjoner 
 
Hjem kl. 13.10 

13.20 - 
14.05 

Engelsk  Aldersblanding Naturfag  

 


