
Ukeinfo 5. trinn uke 51

Kontaktinfo: Ansatte på trinnet:

Gausel skole (sentralbord): 51 81 43 20

Arbeidsrom (lærere/5.trinn):51 81 43 35

Kontaktlærere:

Nina Rohde (5 blå)
Kontaktlærertid: torsdag 12.45-13.45
nina.helen.solfjeld.rohde@stavangerskolen.no
Karin Grastveit Jakobsen (5 gul)
Kontaktlærertid: onsdag 09.35-10.35
karin.grastveit.jakobsen@stavangerskolen.no
Grethe Elisabeth Pedersen (5 rød)
Kontaktlærertid: mandag 09.35-10.35
grethe.elisabeth.pedersen@stavangerskolen.no
Faglærere:

Edel Tykhelle (K&H)

Brynjar Nilsen Lid (Musikk)

Postkassen

Siste skoledag: er onsdag. Elevene kan ta med seg litt godteri/julekaker og en brus.

Første skoledag etter nyttår er 3. januar.

Chromebook: husk å lade!

Vi på 5. trinn ønsker dere alle en riktig god jul.

mailto:nina.helen.solfjeld.rohde@stavangerskolen.no
mailto:karin.grastveit.jakobsen@stavangerskolen.no
mailto:grethe.elisabeth.pedersen@stavangerskolen.no


Norsk

Læringsmål:

● Lære om hva som er typisk ved et dikt.

● Snakke om hva diktene kan bety.

● Skrive egne dikt.

● Fremføre dikt med innlevelse.

● Lære om substantiv og adjektiv.

Uke 51 BASIS (SKOLEN + HJEMME) Dette skal alle elevene

gjøre

Fordypning

Jobb med dette etter basis.

Kapittel 3

Del et dikt

På skolen

Alene:

Jobb i heftene “substantiv” og “dobbel

konsonant”

Hjemme:Les minst 20 minutter i lånebok fire

dager i uka (Du kan gjerne lese mer:)) Husk

underskrift:)

Allbok, bøker fra biblioteket:
Klikk her

Les i lånebok

Julekalender med quiz

Gjør oppgaver og aktiviteter på

Norsksidene.cdu (Sang og dikt):

Klikk her

Gjør oppgaver med substantiv

og adjektiv på

Norsksidene.cdu: Klikk her

Hjemme:

https://auth.allbok.no/login?redirect_uri=https%3A%2F%2Fapp.allbok.no%2Foauth2%2Fidpresponse&response_type=code&client_id=3thqvlfp83h25r5ivrh1c90n59
https://skolenmin.cdu.no/_/julekalendere/hjulestemning-63874f817daba47880e87e8f-636cdcbbf792b925c0b9031a
https://skolenmin.cdu.no/komponent/hva-er-dikt-6163ee9d4927eff445e41869?_=5-trinn/norsk/sang-og-dikt-62b57533c8f1e3447bbee04b-6093a7c69a28061992aede37-61f133f0e60009ef74c75516
https://skolenmin.cdu.no/_/5-trinn/norsk/grammatikk-62b57533c8f1e3447bbee04b-6093a7c69a28061992aede37-5f0c48861f62e40022fd56b5


Matematikk

Mål:
Å kunne:

● Utforske og beskrive mønster i tallfølge
● Forstå og forklare hva en likning er
● Løse enkle likninger
● Løse enkle problemstillinger som likninger
● Forstå og forklare hva en ulikhet er
● Utforske og lage enkle algoritmer for koding i rutenett

Uke 51 BASIS (SKOLEN + HJEMME) Dette skal alle elevene gjøre Fordypning.
Jobb med dette etter basis.

Algebra

Begreper

Tallfølge

figurtall

kvadrattall

trekanttall

likhet

ulikhet

likning

koding

Felles:

Samtale side 90 og 92
Gjør oppg. 3,20, 3.24 a, b, c

Gjør oppsummeringsoppgavene på side 100 og 101.

Du får ark av lærer.

Pascals trekant

Hjemme/på skolen:
Jobb 20 minutter i Campus

Side 95:
● 3,28
● 3.29
● 3.30

Nettoppgaver:
Likninger

Pokèmath

Grubliser på Salaby

Numetry

Online sjakk

https://campus.inkrement.no/Home/CampusMatte_5_7
https://skolenmin.cdu.no/_/5-trinn/matematikk/likninger-og-ulikheter-62b57533c8f1e3447bbee04b-61122135c71a3f53c1a66712-60e6e3240022f08df0fde580?showIntro=true
https://www.pokemath.online/
https://skole.salaby.no/5-7/matematikk/grubliser
https://play.numetry.com/
https://www.chess.com/no


Engelsk

Læringsmål:
● lære hva de fire landene i Storbritannia (UK) heter.
● Kunne snakke om å reise i London.
● Kunne bruke høflig språk på kafeèr og restauranter.
● Lese og skrive en dagbok.

Uke 51 BASIS (SKOLEN + HJEMME) Dette skal alle elevene gjøre Elevens valg:
Jobb med dette etter basis.

Let’s go to
the UK

Grammar:
Asking and
answering
questions

Writing:
Read and
write a diary.

På skolen:
TB

● Skriv ferdig dagboka.
● Gjør oppgaver på classrom (stille spørsmål med to

have og to do).

Hjemmelekse:
Leselekse (Skolen/cappelen Damm)

Step 1: Les i en bok på Oxford owl, eller i en bok du har selv.
Step 2: Les i en bok på Oxford owl, eller i en bok du har selv.
Step 3: Les i en bok på Oxford owl, eller i en bok du har selv.
Øv på leseleksa til den 2. engelsktimen i uka. Les minst 15 min
hver dag, slik at du kan lese teksten flytende (kan lese uten å
stoppe opp).

Creaza (Her leser du inn leseleksa):
Step 1 leser minst 1 minutt, step 2 minst 2 minutter og step 3
minst 3 minutter:

● Klikk her

Diktat
Step 1 øver på den første setningen, nivå 2 på de to første og
nivå 3 øver på alle. Øv både på å uttale setningene og på å
skrive dem.

Ingen diktat denne uka.

Quest:
Klikk her

Engelske bøker:

Allbok, logg inn her

Oxford owl

Brukernavn: 5trinn22

Passord: 5trinn22

https://www.creaza.com/verifyInvitation?type=assignment&id=G6R1ReJ&isMaster=true
https://aunivers.lokus.no/fagpakker/spraak/quest-5-7#!/aarstrinn5/6644/how-the-body-works
https://www.allbok.no/
https://www.oxfordowl.co.uk/?open_loginbox=true?selLanguage=nb&mode=hub


Naturfag

Læringsmål:
- Jeg vet hvordan et snøfnugg blir til
- Jeg kan forklare de tre ulike fasene til vann.

Uke 51 BASIS (SKOLEN + HJEMME) Dette skal alle elevene
gjøre

Fordypning.
Jobb med dette etter basis.

Ord å lære:
Vannmolekyl
Snøkrystall
Væske
Gass
Flytende
H2O

Stoffer skifter mellom fast stoff,
væske og gass

Felles:
Leser s. 62 og 63
Samtaler om temaet.

På egenhånd:
Oppgave 1-3 s. 63
Tegn de ulike fasene til vann
- fast stoff - væske - gass

Vi studere snøfnugg
Video
Skriv tre fakta fra videoen om snøfnugg

Vi lager snøfnugg med papir
3D snøfnugg

https://www.nrk.no/video/line-forteller-om-snofnugg_190969
https://www.youtube.com/watch?v=lT2oeNkTOAk


Samfunnsfag

Du skal kunne:
● Fortelle om utviklingen av Romerriket fra by til et stort rike.
● Gi eksempler på hvordan arkeologene har arbeidet for å finne ut om livet i Romerriket.
● Gi eksempler på på noe fra Romerriket som har påvirket vårt eget samfunn.

Uke 51 BASIS (SKOLEN + HJEMME) Dette skal alle elevene gjøre Fordypning.
Jobb med dette etter
basis.

Romerriket

Ordbank

Republikk
Konsul
Senat
Monarki
Toga
Flora
Øyenvitne
Pinje

Felles:

På egenhånd:.

Gjør:
Oppgaver og videoer om Romerriket

Romerriket

Finn fødselsdatoen
din ved bruk av
romertall.

Les i lånebok.

Julekalender med
quiz

https://www.netteleven.no/Romerriket.html
https://skole.salaby.no/5-7/samfunnsfag-ny/historien-om-europa/romerriket
https://skolenmin.cdu.no/_/julekalendere/hjulestemning-63874f817daba47880e87e8f-636cdcbbf792b925c0b9031a
https://skolenmin.cdu.no/_/julekalendere/hjulestemning-63874f817daba47880e87e8f-636cdcbbf792b925c0b9031a


KRLE

Mål: Du skal kunne
● Gjenfortelle deler av juleevangeliet
● Gi eksempler på hvordan kristne feirer jul

Uke 51 BASIS (SKOLEN + HJEMME) Dette skal alle elevene gjøre Fordypning.
Jobb med dette etter basis.

Jesus
Advent
Betlehem
Juleevangeliet
Engel

Dette faget jobbes det foreløpig kun med på
skolen:

Felles:
Vi samtaler om juleevangeliet
Juleevangeliet
Diskuterer ulike feiringer

På egenhånd:
Nettoppgaver

Jakobs jul
- Film
- Spørsmål til filmen
- Jakobs jul

Leas julefeiring
- Leas jul
- Min juleferie

Sammenlikning
- Hvorfor feirer Jakob og Leah
- Sammenlikn din juleferie med Jakob sin
- Quiz

❑Gjør ferdig tidligere
tegninger.

.

https://www.youtube.com/watch?v=AFquhdsBbi8&app=desktop
https://skolenmin.cdu.no/_/5-trinn/krle-5/kristendom-62b57533c8f1e3447bbee04b-62f9ee0f9b755e041ffac1cc-62b179a9fa5a6317e7d75442

