
          

Ukeplan for 5. trinn uke 14 

Dette jobber vi med denne uken: 

Norsk  Leseforståelse; lister og instruksjoner. Kunne bruke en instruksjon(film). Lesereisen! 

Matte Brøk til prosent.  

Engelsk Timetables and English school subjects. Words: Never, always, sometimes, often, seldom. 

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

Andre Naturfag: Fra barn til voksen (kroppen). 

 

Info:  

 

Velkommen tilbake etter påskeferien! Håper alle har hatt en fin, morsom og avslappende ferie        

 

Vi har meldt 5. trinn på en lesekonkurranse på Lesemester som heter LESEREISEN! Kort fortalt går det ut 

på at vi leser bøker digitalt, og etter hvert som vi leser får vi spennende leseoppdrag rundt om i hele verden, 

lærer fakta knyttet opp mot reisemålene og deltar på quizer. Dere kan lese mer om konkurransen her: 

https://lesemester.no/lesekonkurranse2021. Lesekonkurransen åpner 8. april og er åpen helt til 28. april. Vi 

setter av litt ekstra tid på skolen til lesing i denne perioden, men håper at mange bidrar med ekstra lesing 

hjemme i denne perioden og leser MER enn 15 minutter hver dag også. Dette blir GØY! Heia 5. trinn! 

 
 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.45- 10.00  

Fri 

 

2. påskedag 

 

 

Norsk Engelsk Norsk Matte Norsk Engelsk Norsk 

 

Matte 

10.00-10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.15- 11.15 Norsk Engelsk Norsk Matte Norsk Engelsk Norsk 

 

Matte 

11.15-11.45 Matpause Matpause Matpause Matpause 

11.45-12.15 Langfriminutt Langfriminutt Langfriminutt Langfriminutt 

12.15-13.15 Matte 
 

K & H 
Picasso: Forming 

Dali: Sløyd 

Musikk 

 

KRØ -Turn  

 

13.15- 14.00 Naturfag 

 

Forberedende arbeid hjemme: 

Hele uka Lesing: Les så mye du kan på Lesemester.no, men gjerne i en bok også! 

Til onsdag 
Matte 

Øvingsark med 7- og 9-gangen til onsdag. Fint om du også øver litt utenom arket. Det blir 7- og 9-gangen i 

gangetesten denne uken.  

Til torsdag 
Engelsk 

Read the action verbs. Pick out 7 of the verbs and use them to make sentences about activities you like, 
don´t like, usually do in your spare time, sometimes do in the weekends etc. You have got some sentence 
starters on the work sheet to help you. Oppgaven ligger på Teams --> Work at home week 14- action verbs. 

Til fredag 
Norsk 

Lag en instuksjonstekst til hvordan du gjør en av disse tingene: Lager pannekaker, bygger en snøhule, bygger 

en fuglekasse eller spiller ludo. Teksten skal inneholde minst 6 punkt med minst en setning på hvert punkt. 

Husk at en instruksjon må være nøye, slik at andre kan gjøre det helt riktig ved å lese dine beskriver. Husk at 

punktene er nummererte og har med detaljer om hva som skal gjøres når. Vær nøye og detaljert.  

Ukas øveord 
 

Uke 14: sendte – tegne – hende – interessert - sagt  

 

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

 

https://lesemester.no/lesekonkurranse2021

