
          

Ukeplan for 5. trinn uke 12 

Dette jobber vi med denne uken: 

Norsk Vi leser ulike typer instruksjoner og lager instruksjoner og lister. Alfabetisk rekkefølge. 

Matte Vi jobber videre med brøk og desimaltall og begynner så smått med prosent. 

Engelsk Spare time activities & school subjects. Words: Never, always, usually, sometimes, often. 

Sosialt Å kunne sette seg inn i andre situasjon. Å tenke over hvordan man snakker med hverandre. 

Andre Samfunnsfag: Arbeid med kilder, kildekritikk. 

 

Info:  

 
Vi avslutter utviklingssamtalene denne uka. Se eget skriv for tider. Vi ses! 

 

Påskeopplegg på Glomdalsmuseet onsdag 24.03. Opplegget varer hele dagen, og starter kl. 10.00. Vi går i 

løpet av første time og er tilbake til skoleslutt. Opplegget foregår på 3 stasjoner; fortelling, mat og drikke 

og påskepynt. Ta med mat og drikke i sekken, vi spiser på museet denne dagen.  

 

En riktig GOD PÅSKE ønskes dere alle!  

Vi ses på skolen tirsdag 6. april.                                    
 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.45- 10.00 Norsk Norsk Engelsk  

Oppmøte på 

skolen til vanlig 

tid 08.45. 

 

Ta med mat og 

drikke i en sekk. 

 

Vi er tilbake på 

skolen kl. 14.00. 

 

Norsk Engelsk Norsk 

 

Matte 

10.00-10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.15- 11.15 Matte Norsk Engelsk Norsk Engelsk Norsk 

 

Matte 

11.15-11.45 Matpause Matpause Matpause Matpause 

11.45-12.15 Langfriminutt Langfriminutt Langfriminutt Langfriminutt 

12.15-13.15 Samfunnsfag Klassens time 
  

Musikk 

Melodika 

Hip hop 

KRØ 

 

13.15- 14.00 Dybdelæring 

 

Naturfag 

 
 

Forberedende arbeid hjemme: 

Hele uka Lesing: Les 15 minutter i en valgfri bok hjemme hver dag.  

Til onsdag Matte: Multismartøving 20 min.  

Til torsdag Engelsk: Se filmen om “sparetime activities” her: https://www.youtube.com/watch?v=z595z_DmpmQ 
Lær ordene: Never, seldom, sometimes, often, usually, always. Skriv 7 setninger hvor du forteller om 
hverdagsaktiviteter eller hobbier. Bruk alle de 6 ordene over i setningene. Oppgaven finner du på Teams. 
 F.eks: I OFTEN listen to music when I come home from school. I NEVER play football in the afternoon.  

Til fredag Norsk: Les teksten “Fjellvettreglene” og svar på oppgavene på baksiden av arket. Forbered deg godt ved å 

lese teksten nøye. Vi skal jobbe videre med flere oppgaver til denne teksten på skolen.  

Ukas øveord 
Engelsk diktat  
 

Ingen norske øveord denne uka - Øv godt på de 6 engelske øveordene i stedet. Det blir en engelsk diktat 

med disse ordene på fredag. Lær deg derfor både hva de betyr på norsk, og hvordan du staver dem.   

Never (aldri) – sometimes (av og til) – often (ofte) – usually (som regel) – always (alltid) - seldom (sjelden) 

 

Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z595z_DmpmQ

