
          

Ukeplan for 5. trinn uke 16 

Dette jobber vi med denne uken: 

Norsk Skrive et forklaringseventyr med typiske sjangertrekk. Lese flere eventyr og fabler. 

Matte Brøk. Vi jobber med brøker som er mer enn en hel.  

Engelsk Bruke go-play-do riktig. Snakke om hobbier, idretter og interesser. Bruke action verbs. 

Sosialt Selvhevdelse. Tro på seg selv. Mestringsfølelse. 

Andre KRLE: Jødedommen. Naturfag: Puberteten. K&H: Varme og kalde farger/trearbeid. 

 

Info:  

 

Lesereisen fortsetter denne uka også! Det er mange som leser godt over en time i uka, men det er dessverre 

mange som sluntrer unna også. Viktig at alle står litt ekstra nå! Klarer vi å få alle over 2 timer denne uka? 

 

Vi har for tiden en prøvelisens på en nettressurs som heter campus inkrement. Vi har brukt den mye i 

mattetimene om dagen og har også satt den opp som hjemmearbeid.  Det virker som dette fenger og elevene 

synes det gir dem god læring. Derfor håper vi den funker like godt til hjemmearbeidet.  

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.45- 10.00 Norsk Norsk Engelsk Norsk Matte Norsk Engelsk Norsk 

 

Matte 

10.00-10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.15- 11.15 Matte Norsk Engelsk Norsk Matte Norsk Engelsk Norsk 

 

Matte 

11.15-11.45 Matpause Matpause Matpause Matpause Matpause 

11.45-12.15 Langfriminutt Langfriminutt Langfriminutt Langfriminutt Langfriminutt 

12.15-13.15 Samfunnsfag Klassens time 
 (kor) 

K & H 

 

Musikk 

 

KRØ 

Inne (turn)  

 13.15- 14.00 Dybdelæring Naturfag 

 
 

Forberedende arbeid hjemme: 

Hele uka Les så mye du kan på Lesemester.no. Øv godt på øveordene, husk at ordene lett forveksles. 

Til onsdag 
Matte 

Det lagt ut forarbeid til timen på onsdag. Forarbeidet ligger på campus inkrement og det er viktig at alle gjør 

dette før timen på onsdag.  Link: https://campus.inkrement.no/   

Til torsdag 
Engelsk 

Watch this short film: https://www.youtube.com/watch?v=wZkOnS7ja7o about when to use go, play and do. 
Use what you learn to fill in the correct form on the worksheet and use the correct form to write your own 
sentences. Arbeidsark blir delt ut på skolen til de som trenger på mandag. Ligger også på Teams.  

Til fredag 
Norsk 

Les eventyret “Den blå rosen” (ark delt ut på mandag). Gjør oppgavene på baksiden av arket.  

1.Finn så mange eksempler på eventyr som du kan. 2. Svar på spørsmålene med fullstendige setninger. 

Ukas øveord 
 

Uke 16: godt, gått, slott, slått, love, låve 

 

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

 

https://campus.inkrement.no/
https://www.youtube.com/watch?v=wZkOnS7ja7o

