
   
 

   
 

          

Ukeplan for 5. trinn uke 19 & 20 

Dette jobber vi med disse ukene: 

Norsk Kommunikasjon. Lese og forstå ulike fagtekster. Lage tankekart. Substantiv.  

Matte Arbeid med brøk. Mattemaraton! 

Engelsk Extreme records. Read factual texts. Write key words and have conversations.  

Sosialt Å støtte hverandre når det trengs, samt å kunne glede seg når andre lykkes. 

Andre KRLE: Jødedommen. Naturfag: vårtegn. Mangfold i naturen. KRØ: Friidrett. 
 

Info:  

Uke 19: Fri torsdag 13. mai (Kristi himmelfartsdag).  
Uke 20: Fri mandag 17. mai. 
Uke 21: Fri mandag 24. mai (2. Pinsedag). 
 

Denne planen er for de to neste ukene. Hjemmearbeid er gitt ukentlig, slik at det blir lettere for elevene å 
disponere tiden. Elevene jobber med stort engasjement på Mattemaraton for tiden! Det er supert!        

 

Vi kommer til å ha en ordkjedetest og en lesetest i engelsktimene på tirsdag i uke 19. Dette er ikke noe man 
trenger å øve på hjemme, bare en test for å se hvordan vi ligger an i forhold til ordforståelse og 

leseforståelse så langt i år.  

 

Joakim er borte disse to ukene. Det vil si at alt fravær fortsatt meldes til Elin. Det er satt inn vikar, så de 
aller fleste timene og delinger blir som vanlig. Musikkundervisningen er ferdig for i år.  

 
 

Uke 19 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08.45- 10.00 Norsk Matte Norsk Engelsk Norsk Matte  

FRI 

Kristi 

Himmel-

fartsdag 
 

 

Norsk 

 

Matte 

10.00-10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 
10.15- 11.15 Norsk Matte Norsk Engelsk Norsk Matte Norsk 

 

Matte 

11.15-11.45 Matpause Matpause Matpause Matpause 
11.45-12.15 Langfriminutt Langfriminutt Langfriminutt Langfriminutt 
12.15-13.15 KRLE Mattemaraton 

 (kor) 

K & H 
Dali: Forming 

Picasso: Sløyd 

KRØ - utegym 
Klær til å være 

ute i + vannflaske 13.15- 14.00 KRLE Naturfag 
 

Hele uka  Les minst 15 minutter hver dag. Øv godt på øveordene. 

Hele uka 

Matte 

Jobb med oppgaver på mattemaraton på Kikora (https://mattemaraton.no/) Her finnes det mange 

ulike løyper, temaer og nivåer! Velg et nivå som passer for deg, og jobb litt ekstra med matte denne 

uka! Husk at 15 minutter hver dag blir en hel time i løpet av uka!  Husk også å logge din aktivitet.  

Til fredag 

Engelsk 

Følg denne linken til Guinnes Word Records for kids, og les om Jonatan: 

https://kids.guinnessworldrecords.com/news/2019/3/introducing-jonathan-the-worlds-oldest-animal-
on-land-561882 Write some key words or short sentences from the text on your work sheet. Prepare 
yourself to have a conversation about Jonathan in small groups on Thursday in week 20. (Ark delt ut 

mandag I uke 19).  
Til fredag Arbeidsark med forkorteleser. Delt ut mandag uke 19. Skriv på arket, husk navn. 

Ukas øveord 
 

Uke 19: igjen – gjorde – endelig – hodet – forsvant  



   
 

   
 

  



   
 

   
 

Uke 20 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.45- 10.00  

 

FRI 

 

17. Mail 

 

 

Norsk Engelsk Norsk Matte Norsk Engelsk Norsk 

Diktat 

Matte 

10.00-10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 
10.15- 11.15 Norsk Engelsk Norsk Matte Norsk Engelsk Norsk 

Diktat 

Matte 

11.15-11.45 Matpause Matpause Matpause Matpause 
11.45-12.15 Langfriminutt Langfriminutt Langfriminutt Langfriminutt 
12.15-13.15 Mattemaraton 

 (kor) 

K & H 
Dali: Forming 

Picasso: Sløyd 

 

KRLE KRØ 

Innegym 
Husk gymtøy! 13.15- 14.00 Naturfag 

 

Uteaktivitet 

Gjøre ferdig 

 

Forberedende arbeid hjemme: 
Hele uka Les minst 15 minutter hver dag. Øv godt på øveordene --> DIKTAT PÅ FREDAG 

Hele uka 
Matte 

Jobb med oppgaver på mattemaraton på kikora (https://mattemaraton.no/) Her finnes det mange ulike 

løyper, temaer og nivåer! Velg et nivå som passer for deg, og jobb litt ekstra med matte denne uka! Husk at 
15 minutter hver dag blir en hel time i løpet av uka! Husk også å logge din aktivitet.  

Til torsdag 
Engelsk 

Følg denne linken til Guinnes Word Records for kids, og les om Barivel: 
https://kids.guinnessworldrecords.com/news/2019/2/video-meet-the-longest-domestic-cat-553188 

Write some key words or short sentences from the text on your work sheet. Prepare yourself to have a 
conversation about Barivel in small groups on Thursday in week 20. (Ark delt ut mandag I uke 19).  

Til fredag 
Norsk 

Les eksempelteksten “Kjempeslangen”.  Denne skal du bruke som inspirasjon til din egen faktatekst. På 

baksiden av arket lager du et tankekart med minst 6 bobler over din egen ide til en faktatekst. Du må ikke 
skrive om et dyr, og det er lurt å velge noe du interesserer deg for. Kanskje er det en hobby? En person? En 

by? Et land? En bok?  

Ukas øveord 
Diktat fredag 

 Uke 20: skygge – skjelve – mennesket – jordet – hvitt  

 

 

  



   
 

   
 

 

 

1. Alle elever i grunnskolen kan delta hele mai. Ingen påmelding. Logg inn med Feide på 

www.kikora.no Start når som helst, bare du er i mål til 31. Mai. 

2. Velg løype som passer for deg: Løypene ligger i stigende vanskelighetsgrad. Friskusløypa er laget 

for ditt trinn, men du kan gå opp eller ned derfra etter behov. Fullfører du en hel løype med 200 

oppgaver og logger 42,2 km distanse, er du automatisk med i premietrekningen. 

 

3. Logg distanse: All uorganisert aktivitet kan du logge direkte fra Hjem-siden inne i Kikora her: 

https://feide.kikora.com/regruneller fra den nye app’en MatteMaraton (på telefon). Til og med 

sykling er godkjent, (ikke el-sykkel eller annet med motor). Hopping på trampoline og annen aktivitet 

“på stedet” kan logges med 3 km pr. Time. Gymtimer og organisert trening teller ikke med. Når 

læreren din har godkjent distansen er det i boks. Lærer gjør dette kjapt inne i Kikora eller i sin app på 

telefonen, når det måtte passe. For eksempel én gang i uka gjennom mai.  

4. I MatteMaraton er det meningen at man skal hjelpe hverandre. Det er dessuten også egne klasse- 

(90% må fullføre) og skolepremier (30% må fullføre), så det lønner seg å samarbeide. 

5. På https://live.kikora.com/?month kan du se oversikt over alle skoler og kommuner i landet. 

6. Få flere lodd i premietrekningen: For hver løype du fullfører i kombinasjon med å logge 42,2 km får 

du ett nytt lodd. Totalt kan du få fem lodd. Du kan godt jobbe med oppgaver utenfor MatteMaraton, 

men det gir ingen lodd. Premieoversikt og mer info finner du på https://kikora.no/ 

 

Lykke til! 

 

 


