
LEKSEPLAN 5. trinn Uke: 17 

 
MÅL: 

● Norsk: A&B: Du skal vite hva saktekster er.  C:Du skal kunne motta en lesebestilling og 
utføre den. 

● Matematikk: Du skal vite at omkrets er lengden rundt en figur. Omkretsen er en 

lengde.Størrelsen av en flate kaller vi areal. Areal måler vi i eks. kvadratcentimeter, cm
2 

● Engelsk: Du skal kunne skrive setninger i Simple Past. (I played yesterday.) 
● Sosialt: Klassemiljø: Ta hensyn til hverandre når dere stiller opp. Kom stille inn i 

klasserommet.. 

Ukens ord: vise, oppe og finner. Øv på å skrive setningene: “Jeg skal nå vise dere hvordan larven går 
fra pupp til sommerfugl.”, “De er oppe på loftet og leter etter noen gamle klær.” og “Jeg finner ikke 
noe feil med svaret ditt.”  

 

  
● Storsamling i aulaen på fredag. 6.trinn arrangerer.  
● Fra og med denne uken er elevene delt opp i differensierte grupper for å nå elevene på en bedre måte. 9 

timer i uken er elevene fremdeles med klassen sin, men ellers er de med den nye 
gruppen. Elevene får sendt hjem ny timeplan.  

 
 

 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG 
Norsk   Se lekse på classroom. Les 20 min i hyllebok. 

Matte Multi smart øving, minst 15 
min.  

Multi smart øving, minst 15 
min.  

Multi smart øving, minst 15 
min.  

Multi smart øving, minst 15 
min.  

Engelsk  
 

   

Naturfag/Samfunn  Midgard: Les side 130 - 132 
(Istiden) 
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 Mattenøtt 1:   Mattenøtt 2:  

 

Ewa skal bake 24 sjokolademuffins til klassen. Hvor 
mange gram sjokolade trenger hun? 

* hvor mye er det i kilogram?  

 

Sjokolademuffins (8 stk) 

   200 g mel 

   1 ts bakepulver 

   80 g sukker 

   150 g sjokolade 

   0,5 dl olje 

   2 dl melk 

   1 egg  

  

 

Erik sykler ei løype som er 2,5 km. 

Han vil sykle så mange runder i løypa at det til sammen blir 
15 km. 

Hvor mange runder må Erik sykle? 
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