
Ukeplan uke: 3 Trinn: 5.
Læringsmål for uka:

Norsk:
Kunne forklare begrepene verbaltekst og illustrasjon.
Kunne sette inn skilletegn, og forklare hvorfor vi gjør det.

Matematikk
:

Kunne repetere det viktigste fra kapitelet vi har jobbet med denne perioden om 
geometri.

Informasjon fra skolen:

Engelsk:
Kunne ord/frasere knyttet til å handle på butikken. Kunne lage handlelister. Kunne ha 
dialoger rundt det å handle på butikken. Husk å lade pc’en din hvis 

det trengs! Pc’en skal alltid 
alltid være med på skolen!

Husk gymtøy, innesko og 
dusjesaker til fredag!

Lena, Linn, Anne Marit, 
Kaare  og Unni.

Sosialt: Kunne lytte etter beskjeder, og komme raskt i gang i timene.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08:30-10:15
Norsk
Fysak

Arb.time
Matematikk

Matematikk
Engelsk

Norsk
Matematikk

Naturfag

10:15-10:30 FRIMINUTT

10:30-11:10 Norsk Matematikk Musikk Engelsk Naturfag

11:10-11:55 MATPAUSE OG FRIMINUTT

11:55-13:30
Engelsk

Samf.
KH

Samf.
Norsk

KRLE
KH

Gym

13:20-13.30 LUFTEPAUSE

13:30-14:05 Samf. KRLE KH



Lekseplan for 5.trinn
Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Matematikk, 
step 1:
Gjør oppg. 1 og 
2 på s. 134 i 
parallellboka.

Matematikk, 
step 2:
Gjør oppg. 1 og 
2 på s. 124 i 
grunnboka.

Norsk:
Les teksten
som ligger ute 
på Teams.

Norsk:
Les teksten som ligger ute på 
Teams.

Engelsk, step 1 og 2:
Lytt til/les teksten, «Shopping
for Groceries» minst to ganger 
på teams. Skriv ned ordene 
som er streket under og hva de 
betyr på norsk (i notebook).

Matematikk step 1:
Gjør oppg. 4 på s. 134 og oppg. 
5 på s. 135 i parallellboka.
Matematikk step 2:
Gjør oppg. 3 og 4 på s. 125 i 
grunnboka.

Engelsk, step 1 og 2:
Lytt til/les teksten, 
«Shopping for Groceries» 
minst to ganger på teams. 
Skriv en handleliste på 
engelsk over hva du 
trenger for å lage 
pannekaker. Skriv i 
notebook. Overskrift:
Shopping list for pancakes.

Norsk:
Gjør oppgaver om 
skilletegn som ligger ute 
på Teams.

Mate-
matikk, step
1 og 2:
Jobb minst 20 
minutter på 
Multi
smartøving.

Norsk:
Les teksten 
som ligger 
ute på Teams, 
og svar på 
oppgavene 
som hører til 
teksten.


