
 

 

   Ukeplan for 5. trinn uke 4 og 5 

Hei alle sammen, 

 

Månedens sosial kompetanse er høflighet som er en universell form for respekt. Vi prater om å være 

sympatisk, anerkjenne andre samt bygge og opprettholde gode relasjoner til andre. 

 

I matematikk er vi i gang med emnet geometri. Flott hvis dere har mulighet til anskaffelse av gradskive. 

Linjal er også viktig å ha samt orden i penalet. En oppdatering på blyanter og visk hadde vært fint. 

 

K&H: De som skal ha arkitektur må huske å ta med seg en skoeske til tirsdag (uke 4). De som skal begynne 

på kunst (maling) må ha med seg en maleskjorte. 

 

Manglende lekser på Classroom: Vi opplever at enkelte elever ikke leverer 

leksene på Classroom. Vi ber dere hjemme om å sjekke at eleven  

gjør leksene og leverer i rett tid. 

 

Ishallen 

5a: tors 30.01 kl.08.30-10.30 

5b: tors 30.01 kl. 11.45-14.00 

5c: fre 31.01  kl. 08.30 - 10.30 

Husk skøyter og gode klær. 



 

Ukeplan for uke 4 
 

FAG  LÆRINGSMÅL  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG 

Norsk 

 

Lese et bredt utvalg norske og 

oversatte tekster i ulike sjangere 

på bokmål og nynorsk, og 

reflektere over innhold og form i 

teksten.  

Løven, heksa og klesskapet. 

Zeppelin lesebok les s. 86 - 93. Les en side høyt for en voksen med innlevelse. 

 

Finn 5 substantiv, 5 verb og 5 adjektiv 

Skriv inn og bøy alle de 15 ordene på skjema som ligger på Classroom. 

Mate- 

matikk 

 

 

- Jeg kan gjøre om 

   

- Jeg kan bruke  

1. Jobb 20 min med Multi smart øving.  

 

2. Gjør oppgaver på ark. Føres/tegnes på ruteark/ leksebok 

 

 

Engelsk 

 

-Bruke adjektiv til å  beskrive personer. 

-Lese og forstå tekster av ulik lengde og i 

ulike sjangrer. 

 

Textbook: step 1 s. 75 

                 step 2 s. 76-77 

Les gjerne teksten sammen med en voksen. Øv på å oversette til norsk (muntlig). 

 

Classroom: Gjør oppgaven “Homework week 4”. 

 

Øv godt på glosene.  

 

Sosialt: 

 

Høflighet: Ha et respektfullt språk og vise oppriktig interesse for medmennesker 

IKT lekse  Øv 10 min på touch - metoden (se lenke på hjemmesiden) 



 

Ukeplan for uke 5 

FAG  LÆRINGSMÅL  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG 

Norsk 

 

- Lese et bredt utvalg norske og 

oversatte tekster i ulike sjangere 

på bokmål og nynorsk, og 

reflektere over innhold og form i 

teksten.  

- Jeg vet hva substantiv, verb og 

adjektiv er, og kan bøye dem i 

skjema. 

Les s. 80-85 i Zeppelin lesebok. Les en side høyt for en voksen med innlevelse. 

 

Gjør oppgave 47, 48 og 49 a eller b på side 85. Skriv svarene fint og tydelig i leksebok. Husk 

fullstendige setninger. 

Mate- 

matikk 

 

 

- Jeg kan regne ut omkretsen 

av trekanter, firkanter og 

mangekanter. 

- Jeg kan regne ut arealet av 

trekanter og firkanter.  

1. Gjør “ Kan du dette” på ark.  

 

     2. Jobb 15 min med Multi smart øving 

 

Engelsk 

 

Grammatikk:  

Kunne identifisere og gradbøye 

adjektiv på engelsk. (s.88 og 89.) 

 

-Lese og forstå tekster av ulik 

lengde og i ulike sjangrer. 

Leselekse: Step 1 og Step 2 ligger som PDF på Classroom. 

Les gjerne teksten sammen med en voksen. Øv på å oversette til norsk (muntlig).  

 

Gjør oppgavearket Homework week 5 - Adjectives 

 

Øv godt på glosene.  

IKT lekse    Øv 10 min på touch - metoden (se lenke på hjemmesiden) 

Sosialt: 

 

Høflighet: Ha et respektfullt språk og vise oppriktig interesse for medmennesker 

 

 



 

Gloser uke 4 - Horrid Henry 

(in the kitchen) 

 

kitchen - kjøkken 

hungry - sulten 

to eat - å spise 

biscuits - kjeks 

vegetables - grønnsaker 

carrot - gulrot 

flour - mel 

coffee -kaffe 

Gloser uke 5   

Common adjectives in English 

 

tall - høy 

short - lav 

young - ung 

old - gammel 

empty - tom 

full - full 

different - annerledes 

similar - lignende 

Tema: 

Norsk: Ordklasser og leseforståelse 

Engelsk: - Read me a story - adjectives 

Matematikk: Geometri 

Samfunnsfag: Det gamle Hellas/ 

Romerriket 

KRLE: Hinduisme 

Øveord uke 4 

Ord med å-lyd 

 

blomst 

oppdage 

folk 

loft 

stoppeklokke 

hoppbakke 

skosåle 

blåklokke 

Øveord uke 5 

Ord med j-lyd 

 

hjul 

jul 

gjemme 

hjemme 

gjerne 

hjerne 

gjorde 

jorde 

 



 

 


