
UKEPLAN FOR UKE: 21 - 22 
 
FAG 

MÅL FOR UKENE:  

Engelsk 
I can read a paragraph out loud.  

Norsk 
Jeg kan skrive en sakprosa tekst. (s 33-40 i arbeidsbok språkbok) 

Matematikk 
Jeg kan gangetabellen og kan multiplisere med flersifrede tall. 

Samfunnsfag 
Jeg kan dei forskjellige karttegnene til et orienteringskart og kan orientere kartet.  

Naturfag 
Jeg kan beskrive magnetenes egenskaper og jordas magnetfelt   (Yggdrasil s 158 - 173) 

KRLE 
Jeg kan fortelle noe om de fem verdensreligionene.  

Månedens 
sosiale mål 

Jeg jobber hardt og har gode arbeidsvaner 

Informasjon ● Husk svømmetøy, håndkle og såpe til torsdag. 

● Husk leksehjelp mandag og onsdag. 

● Torsdag 24.5 inviterer vi til felles foreldremøte for 5.trinn fra kl. 18-20, se 

eget skriv.  

● Vi markerer verdens orienteringsdag med å gå orientering i Vagleskogen 

onsdag den 23 mai i uke 21. Elevene tar med seg sykkel, vanlig niste og 

mye vann. Lurt med joggesko og klær etter vær.  

● Mandag 4.juni(uke 23) er planleggingsdag, elevene har fri denne dagen. 

● Vi ønsker Mathilde i 5B lykke til i ny skolehverdag på Figgjo fra uke 22.  
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 Tirsdag  Onsdag  Torsdag Fredag 

Skriftlig Norsk iløpet av uke 22: Gjør 
oppgave 11-16 side 63 i Zeppelin 
lesebok. 

Uke 21 Norsk: gjør stopp tenk side 60 i 
Zeppelin lesebok. 
 
Uke 22: Lag en setning til hver av 
glosene. Chrome 

Uke 21 Norsk: gjør stopp tenk side 61 i 
Zeppelin lesebok.  
 
Uke 22: Gjør øveark til ukestest. 

Uke 21 Norsk: Gjør oppgave 1-7 
side 16-17 i arbeidsbok til 
leseboka.  

Muntlig Øv på de gangestykkene du er 
mest usikker på hver dag.  

   

Lesing 
 
 
 
 
 

Norsk iløpet av uke 22: Les 58-63 
i Zeppelin lesebok. 
 

Uke 21 Norsk: Les side 58-60 i Zeppelin 
lesebok. 

Uke 21 Norsk: Les side 61, gjør 
stopp-tenk- skriv s 61, les 62-63 i 
Zeppelin lesebok. 

 

Regning MATTE- Uke 21 - 22: Multi smartøving 15 min hver dag. 

 
HUSK Sykkel til onsdag 23. mai! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UKEPLAN FOR UKE: 21 - 22 
Gloser Repetisjon av begrep Nye begrep Utfordring 

make- lage 
go- gå 
know- vite 
take- ta 
see- se 
come- komme 
think- tenke 
look- lete 
Alle er verb i infinitiv: to-å 

nedbør 
snaufjell 
importere 
skurtresker 
løvtrær  
bartrær 
produsere 

høydekurve 
orientere 
vegetasjon 
ekvidistanse 
kolle 
målestokk 
sakprosa 
 
 

Kan du hele gangetabellen? 

Under 10 min? 5 min? 3 min? 

Hvor raskt klarer du å gjøre 100 

stykker, se kopioriginal på 

hjemmesiden, eller få kopi hos 

lærer.  

Forklaring av begreper 
Nedbør: Regn, snø, sludd eller hagl. 
Snaufjell: Den delen av fjellet der det ikke vokser trær. 
Importere: Å kjøpe varer fra utlandet. 
Skurtresker: Maskin som kan skjære kornet og skille de modne frøene fra resten av strået. 
Løvtrær: Trær med blader, mister disse hver høst. 
Bartrær: Trær med barnåler, mister kun gamle nåler, og nåler i skyggen. 
Produsere: Lage  
høydekurve: kurver tegnet på et kart for å vise høydemeter. 
orientere: finne vei 
vegetasjon: planter, trær og alt annet grønt som vokser på et område.  
ekvidistanse: Den loddrette avstanden mellom to høydekurver på et kart. 
kolle: En topp i landskapet. 
målestokk: Hvor mange cm på kartet, er cm i virkeligheten? 1:5000 = 1 cm kart:5000 cm i 
virkeligheten. 1cm=50m 
sakprosa: Alle tekster som ikke er skjønnlitteratur.  
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