
Ukeplan uke: 40 Trinn: 5.

Læringsmål for uka:

Norsk:
Du skal vite hva synonym og antonym er.
UKAS ORD: første, hvor, disse, kommer, hva.

Matematikk
:

Kunne automatisere 6- og 7 gangen. Kunne jobbe på Multi smartøving 
minst 30 min.

Informasjon fra skolen:

Engelsk:
Kunne fortelle om noe man gjør på fritiden sin. Kunne snakke om venner. 
Kunne 4/8 nye engelske ord/uttrykk.

Øv godt på ukas ord. Vi 
kommer til å ha diktat på 
fredag.

Tirsdag er det 
skolefotografering. 5. trinn 
skal kun ta gruppebilde kl. 
12.00.

Minner om foreldremøte 
torsdag 01.10. kl. 18.00.

Husk gymskift og 
dusjesaker til gym på 
fredag.

Innesko er lurt å ha!

Ønsker alle en god høstferie 
i uke 41
Lena, Linn og Unni.

Sosialt: Kunne lytte til beskjeder som blir gitt.

Mandag 
28.09 .

Tirsdag 
29.09.

Onsdag
30.09.

Torsdag 
01.10.

Fredag 
02.10.

08:30-10:15
Eng.

Fysak
Eng.

Norsk
KRLE
Samf.

Engelsk 
Matematikk

Naturfag

10:15-10:30 FRIMINUTT

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

11:10-11:55 MATPAUSE OG FRIMINUTT

11:55-13:30
Matematikk

Samf.

Skolefotogra
fering
Norsk

Norsk KH
Kropps-

øving

13:30-13.35 LUFTEPAUSE

13:35-14:05 Samf. Arb.time KRLE



Lekseplan for 5.trinn

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Norsk:
Språkbok:
Les side 50.
Gjør oppgave 36, side 
50. Skriv i skrivebok.

Matematikk:
Automatiser 6 gangen 
(øv så godt at du kan 
hele 6 gangen, uten å 
rekketelle eller bruke 
fingrene).

Engelsk step 1 og 2:
Les s. 20 i textbook
minst to ganger. Gjør 
wordmaps (som er limt 
inn i notebook).

Norsk:
Språkbok:
Les side 51.
Gjør 
oppgave 38 
og 39, side 
51. Skriv i 
skrivebok.

Norsk:
Les minst 20 minutter i egen bok.

Engelsk:
Step 1:
Les s. 20 i textbook minst to ganger. 
Les høyt for en voksen en gang. Lær 
deg de 4 ordene i wordmaps (i 
notebook) utenat (hvordan de skrives 
på engelsk og hva de betyr).

Step 2:
Les s. 20 og 21 i textbook minst to 
ganger. Les høyt for en voksen en 
gang. Lær deg de 8 ordene i 
wordmaps utenat (i notebook) 
(hvordan de skrives på engelsk og hva 
de betyr).

Matematikk:
Automatiser 7 gangen (øv så godt at 
du kan hele 7 gangen, uten å 
rekketelle eller bruke fingrene)

Matematikk:

Forbered deg på 
en gangetest
fredag (6- og 7 
gangen). 
Jobb minst 15 
minutter på 
Multi
smartøving.


