
Ukeplan for 5. trinn, uke 5 

Tid Mandag 27. jan Tirsdag 28. jan Onsdag 29. jan Torsdag 30. jan Fredag 31. jan 

08.15 
09.45 

5A – norsk/KRØ 
5B – norsk/KRØ 
5C – norsk  
5D – norsk 

5A – K&H 
5B – norsk/matte 
5C – norsk/KRØ 
5D – norsk/KRØ 

5A – matte 
5B – engelsk 
5C – norsk/matte 
5D – norsk 

5A – norsk 
5B – matte 
5C – matte 
5D – norsk 

5A – engelsk/matte 
5B – matte 
5C – norsk 
5D – engelsk/norsk 

09.45 
10.00 

Friminutt Friminutt 
 

Friminutt Friminutt Friminutt 

10.00 
10.50 

5A – norsk 
5B – naturfag 
5C – matte 
5D – musikk 

5A – K&H 
5B – M&H 
5C – K&H 
5D – KRLE 

5A – naturfag 
5B – naturfag 
5C – engelsk 
5D – KRLE 

5A – norsk 
5B – norsk 
5C – KRLE 
5D – matte 

5A – KRLE 
5B – KRLE 
5C – K&H 
5D – M&H  

10.50  
11.45 

Mat/ friminutt Mat/ friminutt Mat/ friminutt Mat/ friminutt Mat/ friminutt 

11.45 
12.45 

5A – engelsk 
5B – musikk 
5C – naturfag 
5D – matte 

100-dagersfest  

–  

konsert med 

1.klasse 

5A – naturfag 
5B – naturfag 
5C – KRLE 
5D – matte 

5A – musikk 
5B – SPT 
5C – norsk 
5D – engelsk 

5A – KRLE 
5B – KRLE 
5C – K&H 
5D – M&H 

 
12.55 
13.55 

5A – engelsk 
5B – norsk 
5C – naturfag 
5D – naturfag 

 5A – SPT 
5B – K&H 
5C – naturfag 
5D – naturfag 

5A – matte 
5B – engelsk 
5C – engelsk 
5D – K&H/bibl.                  

 

 
 

 

Lekse til 

Tirdag 5C og 5D: Ha gymklær på når du kommer på skolen. Pakk vanlige klær og gymsko i gymbagen. 
5B: Hugs forkle og hårstrikk 
Norsk: Les hele teksten «Blodet – kroppen sine rørlagte transportveier». Velg deg ut et avsnitt og 
gul ut nøkkelord. 
Fritidslesing: Les 20 minutt i en bok eller et blad du velger selv. 

Onsdag Engelsk: Remember to rehearse your glossaries.  
Norsk: Lag et tankekart ut fra teksten «Blodet – kroppen sine rørlagte transportveier». bruk begrepet 
«blod» i hovedbobla i tankekartet. 
Fritidslesing: Les 20 minutt i en bok eller et blad du velger selv.   

Torsdag Matematikk: Gjør oppgavene som ligger på Showbie -> Matematikk 5.trinn -> lekse -> uke 5. Still 
opp og regn ut i lekseboken. 
Fritidslesing: Les 20 minutt i en bok eller et blad du velger selv. 

Fredag 5D: Husk forkle og evt. hårstrikk. 

Engelsk: Step 1: Read p. 74 in TB. Read the text at least twice and out loud to someone at home. 
Write a diary entry telling about your day so far. Write in your English notebook. 

 

Fag: Mål: Dette arbeider vi med: 

Læringsstrategi Jeg kan lage et tankekart for å summere 
opp innholdet fra en tekst.  

Tankekart 

Norsk Jeg vet hva en sammensett tekst er.  Sammensett tekst - bildebøker 

Matematikk  Jeg kan finne og forklare hva typetall og 
median er. 

Statistikk, excel, spørreundersøkelse, 
tabeller, diagram, typetall og median og 
grubliser. 

Engelsk I can write a diary entry. Chapter: Let`s go to the UK!  
Writing a diary entry. 

Naturfag  Jeg kan beskrive hvordan kroppen tak 
opp oksygen. 

Oksygenopptak i kroppen 

KRLE Jeg kan fortelle litt om kva hinduer tror på. Hinduismen 

Begrep bildebok– sammensett tekst – median - typetall 



Step 2: Read p. 74-75 in TB. Read the text at least twice and out loud to someone at home. Write a 
diary entry telling about your day so far. Write in your English notebook. 

 

Glossary: 

Step 1  Step 2 

Engelsk Norsk Engelsk Norsk 

famous kjendis famous kjendis 

skill ferdighet skill ferdighet 

position posisjon position posisjon 

  matches kamper 

  trophies trofeer 

 

Melding til hjemmet 

 

 

Vennegrupper: Vertene for januar er: 
5A: Elias, Linus K.L, Béatrice og Mathias 
5B: Simen, Johan og Max Martin 
5C: Mikkel, Lisa, Arman og Marcin 
5D: Vetle, Malin og Casper  

   

 

 

 

 

Hilsen Anette 5A, Ola 5B, Annie 5C, Helena 5D, Lars Bjarne, Irene, 

Iselin, Åse og Martyna 

 

 

 

 januar/februar: 

Selvhevding,  

selvrespekt og sepvtillit 


