
UKEPLAN 6 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg vet hva egennavn og fellesnavn er.  

Jeg vet hvordan substantiv forandrer seg.  
  

Engelsk Nytt kapittel: kap 5 - “My spare time 
Jeg kan lese og forstå en tekst om plikter på engelsk. 
Jeg kan fortelle om hvilke plikter jeg gjør hjemme. 

  

Matte Jeg kan regne ut arealet av en figur.   
Naturfag Jeg vet hvordan et barn blir til.    
Samfunn Jeg kan forklare hva det vil si at vi har ulike roller.    
Sosial kompetanse Respekt- Det er når vi viser hensyn til oss selv, andre, ting 

og de som bestemmer.  
  

Nettvett Personvern.    

 

 LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing  Samfunn: 
Les s.100-101 i 
Midgard.  

Norsk: 
Jobb 10 minutter på 
Aski Raski. Gå innpå 
Finn (grønn) og 
Enkel-dobbel 
konsonant.  

Norsk: 
Les diktene “Du har 
den finaste kjolen” og 
“Vivi”.  

Naturfag: 
Les s. 114-115  i Yggdrasil.  

·Skriving Samfunn: 
Snakk med en 
voksen om ulike 
roller dere har i 
familien. Skriv ned 
3 stikkord.  
 
 
 
 

Sosial kompetanse: 
Jobb med arket: å 
inkludere andre. 
Leveres senest 
fredag. 
 

Norsk: 
Gjør oppgave 12 
s.109.  
 

Naturfag: 
Gjør oppgave 5 og 6 
s.117.  

Regning Matte: 
Jobb 10 minutter 
med smart øving. 
 
 
 
 
 
 

Matte: 
Multi oppgavebok 
oppgave 5.36 

 
 

Matte: 
Multi oppgavebok 
oppgave 5.37 

Engelsk Svømming: 
I morgen skal vi 
jobbe med armtak i 
ryggcrawl. Se 
filmene under som 
viser øvelsene vi 
skal gjøre. 
https://svommedy
ktig.no/ressurser/v
anntilvenning-og-sv
omming/1-4-trinn/f

Les teksten på side 
112 og 113 og høyt 
for med en voksen. 
Bytt på å lese de 
forskjellige rollene. 
Øv på å lese med 
innlevelse og flyt. 
 
Finn tre ord i teksten 
som du ikke kan fra 
før. Skriv dem i 

Les teksten på side 
112 og 113 og høyt 
for med en voksen. 
Bytt på å lese de 
forskjellige rollene. 
Øv på å lese med 
innlevelse og flyt. 
 
 

 
 

https://svommedyktig.no/ressurser/vanntilvenning-og-svomming/1-4-trinn/fremdrift/armtak-i-ryggcrawl/
https://svommedyktig.no/ressurser/vanntilvenning-og-svomming/1-4-trinn/fremdrift/armtak-i-ryggcrawl/
https://svommedyktig.no/ressurser/vanntilvenning-og-svomming/1-4-trinn/fremdrift/armtak-i-ryggcrawl/
https://svommedyktig.no/ressurser/vanntilvenning-og-svomming/1-4-trinn/fremdrift/armtak-i-ryggcrawl/


remdrift/armtak-i-r
yggcrawl/ 

leksedokumentet 
ditt. 

Øv på gloser og diktat 
med høyfrekvente 
ord. 

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

 

 

 

 

ORDENSELEVER  

Amy og Heline.  
 

chores - plikter 
always - alltid 
sometimes - noen ganger 
never - aldri 
awful - fryktelig 
floor - gulv  
anymore - lenger 
 
 
 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

 
Johannes 04.02 

 
Gratulerer!  

Roller, forventninger, foster, befruktet, tvilling, 
utviklet.  

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

● Det skal være innebandyturnering i Riskahallen for 4. og 5. trinn. Hommersåk, Kyrkjevollen 
og Maudland skal være med. 

● Vi legger inn en ekstra gymtime denne uka. Vi skal øve på innebandy. 
● Vi ønsker Kevin velkommen i klassen. 
● Klassen øver på Blime- dansen 2016. Dette skal være klassenes innslag på vinterfesten 

20.02. 

 

 

 

  

Klassetelefon:   48009408  

 

 

 

 

https://svommedyktig.no/ressurser/vanntilvenning-og-svomming/1-4-trinn/fremdrift/armtak-i-ryggcrawl/
https://svommedyktig.no/ressurser/vanntilvenning-og-svomming/1-4-trinn/fremdrift/armtak-i-ryggcrawl/


Ukeplan 5. trinn: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

Matte 
Norsk 

Svømming 
 

KRLE Matte 
Norsk 

Bibliotek/Målsjekk 

10.00 - 
11.00 

Engelsk Matte Musikk 
 
 

Gym  
Musikk 

11.40 -  
13.10 

Nettvett/ 
Samfunn 

Sosial 
kompetanse. 
 
Hjem 12.10 

Aldersblanding Samfunn Stasjoner 
 
Hjem kl. 13.10 

13.20 - 
14.05 

Naturfag  Aldersblanding Naturfag  

 


