
                    UKEPLAN FOR 5B  Dale barneskole – En skole for livet – med muligheter for alle. Uke 47 

 
time 

 

MANDAG 21.11. 
 

TIRSDAG 22.11. 
 

ONSDAG 23.11. 
 

TORSDAG 24.11. 
 

FREDAG 25.11. 
 

08.30-
09.15 

 
 
 

K/H                          MERETE 
 
Vi gjør maskene helt ferdig og starter 
med nålefilting. 

MATEMATIKK                EMB 
Campus- Multiplikasjon test deg selv 
Mattelabbens mester på slutten av 
timen. 

MATEMATIKK 
Campus- Multiplikasjon- test deg 
selv 
 Mattelabben smester på slutten av 
timen. 
 

MATEMATIKK                       EMB 
Campus – Multiplikasjon 
Mattelabbens mester på slutten av 
timen. 

09.15- 
(30)-
10.00 

NORSK /KRLE           EMB                                  
Ukeplan   
Smart oppvekst Zarina sier ifra.  
Hvilke karakterstyrker finner dere?  
  
Sakprosa – Salto - Skolestudio 

K/H                            
 
 

NORSK                              EMB 
 
Sakprosa – Salto- Skolestudio 
Salaby - Damfrosken 

 NORSK                             EMB 
Sakprosa – Salto- Skolestudio 
Salaby – Damfrosken 
 
Damfrosk | Dyreparken   
 

1. Adventstund                  
 

 
 
 MUSIKK 
Dramaøvelser 

10.15-
11.00 

 NORSK / SAMFUNN           EMB                            
Det viktige mangfoldet (salaby.no)   
Damfrosken 
Demokrati – Refleks - Skolestudio 

K/H  
                         

Samfunnsfag                   EMB 
Demokrati- Refleks- Skolestudio 

NORSK                             EMB 
 
Vi bøyer Substantiv 

11.45- 
12.30 

MATEMATIKK                   EMB 
 Dagens tall 
Multiplikasjon 
Mattelabbens mester 

MATEMATIKK              EMB                            
Campus –Multiplikasjon kap. 3 
Mattelabbens mester på slutten av 
timen. 

GYM                               EMB 
Leker i Neas arena. 
Ha med gode sko. 

NATURFAG                  EMB 
 Kjemiens verden 
Skolestudio - Reflex 

NORSK          EMB 
Salaby – test deg selv om 
Damfrosken 
TEST DEG SELV (salaby.no) 

12.30-
13.15 

GYM 
GODE GYMSKO 
Basketball  
Div. aktiviteter/ leker med basketball 

NORSK                             EMB 
Sakprosa -Salto skolestudio/  
Salaby  Damfrosken Det viktige 
mangfoldet (salaby.no) 
 

ENGELSK                          IK 
The rest of the family- Skolestudio 

                                       EMB 
Vi gjør forsøk! 

KRLE 
 
Advent - ukeslutt 
 

13.30-
14.15 

 GYM 
Gode gymsko 

NORSK                         EMB 
Sakprosa- Salto- skolestudio 

ENGELSK                         IK 
 

 FYSAK                    UKS – HH 
Dalehallen 

GOD HELG      

 LEKSER TIL TIRSDAG LEKSER TIL ONSDAG LEKSER TIL TORSDAG LEKSER TIL FREDAG UKELEKSER 

 
 
 
 
 
 
 

Matematikk: Mattelabbens mester min. 
15 minutter Gjør 5 oppgaver videre i 
Campus. 
NORSK: Se film og lese om Damfrosken 
på Salaby Det viktige mangfoldet 
(salaby.no) 
 

Matematikk: Matelabbens mester 
min. 15 minutter 
Norsk: Se film og lese om Damfrosken 
på Salaby Det viktige mangfoldet 
(salaby.no) 

Matematikk: Mattelabbens mester min. 
15 min. 
Norsk : Les og følg med teksten. 

 Visste du at! Damfrosken Det viktige 
mangfoldet (salaby.no) 
Engelsk: Read The rest of the family. til 
en voksen + skriv glosene på baksida av 

ukeplana! 
 
 

Matematikk: Mattelabbens mester 
min.15 minutter. Gjør 5 oppgaver videre 
i ampus. 
Norsk: : Gjør ferdig arbeidsheftet om 
damfrosken 
Engelsk : Read Parents. Velg tre gloser 
og skriv en setning til hver av de tre 
glosene 
 

Lær alle gangetabellene med spill 
og øvelser 
Mattelabbens mester 
. 
HUSK Å LADE PCèn  
 

https://www.dyreparken.no/dyr/alledyr/damfrosk/
https://skole.salaby.no/5-7/naturfag/det-viktige-mangfoldet
https://skole.salaby.no/5-7/naturfag/det-viktige-mangfoldet/damfrosk/test-deg-selv
https://skole.salaby.no/5-7/naturfag/det-viktige-mangfoldet
https://skole.salaby.no/5-7/naturfag/det-viktige-mangfoldet
https://skole.salaby.no/5-7/naturfag/det-viktige-mangfoldet
https://skole.salaby.no/5-7/naturfag/det-viktige-mangfoldet
https://skole.salaby.no/5-7/naturfag/det-viktige-mangfoldet
https://skole.salaby.no/5-7/naturfag/det-viktige-mangfoldet
https://skole.salaby.no/5-7/naturfag/det-viktige-mangfoldet
https://skole.salaby.no/5-7/naturfag/det-viktige-mangfoldet
https://www.gangetabellen.net/
https://www.gangetabellen.net/


 
LÆRINGSMÅL 

 
SOSIALE LÆRINGSMÅL 
 I NOVEMBER - DESEMBER 

 
ENGELSK-TAVLE 

  
Matematikk - multiplikasjon:   
  

• Utvikle og bruke ulike strategier for regning 
med positive tall og brøk og forklare 
tenkemåtene sine.  

• Utvikle og bruke ulike strategier for regning 
med positive tall og brøk og forklare 
tenkemåtene sine.  

Jeg vet at 13 ⋅ 6 er det samme som 10 ⋅ 6 pluss 3 ⋅ 6.  

Jeg kan regne ut 13⋅ 6 ved å dele opp det største tallet i 

to tall som det er enklere å multiplisere med.  

Jeg kan dele opp 304 ⋅ 3 slik at det er enklere å regne ut 

i hodet. 
 

Norsk:   
-du skal forklare hva som kjennetegner en fagtekst  
-du skal kunne vurdere om en kilde er pålitelig og relevant  
-du skal kunne bøye substantiv i entall og flertall.  
-du skal kunne skrive en fagtekst med innledning, hoveddel 
og avslutning.  

Lage presentasjon med bruk av  Power Point 
Naturfag:  
– lese og forstå faremerking og reflektere over hensikten 
med disse.  
- utforske faseoverganger og kjemiske reaksjoner og beskrive 
hva som kjennetegner dem.  
  
Samfunn:  

• Du skal kunne beskrive hendelser som har 
ført fram til det demokratiet vi har i Norge i 
dag, og sammenligne hvordan 
enkeltmennesket har mulighet til å påvirke 
systemet.  

 

 
 
 

 
KARAKTERSTYRKER:  
Selvkontroll – Når du bestemmer over det du gjør 

på en positiv måte.  

Humanisme – Tro og handle ut i fra at alle 

mennesker er like mye verdt, selv om de ser 

forskjellige ut og mener forskjellige ting.  

Omsorg – Det er når vi viser at vi bryr oss om 

andre med det vi sier eller gjør.  

Takknemlighet – Det er når vi legger merke til og 

er glad for noe som skjer….. og sier det.  

Respekt – Det er når vi viser hensyn til oss selv, 

andre, ting og de som bestemmer.  

Hjelpsomhet – Det er når du hjelper andre.  

Ansvarsbevissthet – Det er når vi tar ansvar for det 

vi gjør og passer på det vi har.  

  

 

 

Skriv glosene i Engelsk arbeidsboka di på engelsk 
og norsk 
 
Only child - enebarn 
 
Her own – hennes egen 
 
Tantrum – raseriannfall 
 
Howls - hule 
 
Cottage - hytte 
 
Breate – puste 
 
hugs – klemmer 
 
I guess – jeg tipper/antar 
 
Block of flats - boligblokk 

 
 
 



TIL FORELDRENE/FORESATTE: HUSK AT ELEVPC SKAL VÆRE LADET TIL SKOLEDAGEN 

 

 

 


