
UKEPLAN 50 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg kan gi en beskjed som har mottaker. fakta og avsender.   
Engelsk Jeg kan lese en tekst med flyt. 

Jeg vet hvordan /dʒ/ og /g/ uttales og skrives. 
  

Matte Vet hva spisse-, stumpe- og rette vinkler er. Kan beskrive 
egenskaper ved todimensjonale geometriske figurer. 

  

Naturfag Jeg kan forklare blodomløpet i kroppen vår.    
Samfunn Jeg kan fortelle om utviklingen i Romerriket fra by til et 

stort rike.  
  

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 teksten “fylt 
krokodille”.  

Naturfag: 
Se filmen: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=sEqv
AaYhysw 

Norsk: 
Les s.86-92 i Zeppelin 
lesebok. 

Samfunn: 
Les s. 74-75 i Midgard.  

·Skriving Norsk: 
Gjør oppgave 28 og 
29..  
 
 
 
 

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

Norsk: 
Gjør oppgave 52 og 
53 s.93.  
 

Samfunn: 
Gjør oppgave 28 s.76. 

Regning Matte: 
 
https://campus.ink
rement.no/90530/
1652874 
 
 
 
 
 
 

Matte: 
Jobb minst 10 
minutter med smart 
øving. 
 

 Matte: 
Jobb minst 10 minutter 
på smart øving 

Engelsk Svømming: 
Se filmene under 
lenkene. Dette skal 
vi øve på i morgen. 
Film 1 
Film 2 
Film 3 

Engelsk: 
Øve på å lese verset 
på side 72 med flyt.  
 
Øv på å si “Gentle 
giants jump in June” 
med rett uttale og 
lær setningen utenat. 

Engelsk: 
Øve på å lese verset 
på side 72 med flyt.  
 
Øv på gloser og 
diktat. 

 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=sEqvAaYhysw
https://www.youtube.com/watch?v=sEqvAaYhysw
https://www.youtube.com/watch?v=sEqvAaYhysw
https://campus.inkrement.no/90530/1652874
https://campus.inkrement.no/90530/1652874
https://campus.inkrement.no/90530/1652874
https://svommedyktig.no/ressurser/vanntilvenning-og-svomming/1-4-trinn/fremdrift/vindmolla/
https://vimeo.com/277604067
https://svommedyktig.no/ressurser/vanntilvenning-og-svomming/1-4-trinn/fremdrift/crawlarmtak/


● Ha med blyant og visk 

 

 

ORDENSELEVER  

Anna og Alva 
 

frightened - redd 
chant - vers 
protection - beskyttelse 
whisper - hviske 
yell - rop 
 
Diktat: 

1. Who is the night monster? 
2. Where is the giant? 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

 
 

beskjed, mottaker, avsender, fakta, Pompeii, 
vulkan, Vesuv, blodomløp, kretsløp.  

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

● Vi har juleverksted torsdag og fredag 1.time.  
● Hvis noen ikke har levert konvolutt til “Hei verden”, må det gjøres snarest. 

 

 

 

  

Klassetelefon:   48009408  

 

Ukeplan 5. trinn: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

Norsk 
Sosial 
kompetanse 

Svømming 
 

KRLE Juleverksted Juleverksted 

10.00 - 
11.00 

Engelsk Matte Musikk Musikk 
 

11.40 -  
13.10 

Nettvett/ 
Samfunn 

Øve til 
storsamling. 
 
Hjem 12.10 

Stasjoner Samfunn Stasjoner 
 
Hjem kl. 13.10 



13.20 - 
14.05 

Naturfag   Naturfag  

 


