
  

 

Ukeplan 
5. trinn uke 16 og 17 

 

 

 

 

Info 
 Kine har studenter i uke 16-18. Velkommen til Linn, Maja, Ariell og 

Camilla! 

 Det blir utegym i denne perioden. Kom i treningstøy. Det blir ikke dusjing. 

 Vi fortsetter med utviklingssamtaler. 

 

Mål tverrfaglig tema uke 16 og 17 
 Gjøre rede for noen av kroppens organsystemer, og beskrive hvordan 

systemene virker sammen.  

 Reflektere over egen og andres identitet, kjønn, seksuell orientering og 
egne grenser, følelser, kropp og seksualitet 

Mål for basisfagene uke 16 og 17 

Norsk 

 Jeg kan lese og forstå nynorske tekster.  

 Jeg har lekt med skriving på nynorsk.  

 Jeg vet hvorfor Norge har to skriftspråk. 
 

Matte 

Bli kjent med digital og analog klokke 

 Regne med tid 

 Bruke kalender 
 

Engelsk 

 å lese faktatekster og finne informasjon i teksten  

 å beskrive bilder ved å bruke adjektiv  

 å bruke adjektiv for å sammenlikne 
 



  

LEKSER UKE 16 
 SPOR 1 SPOR 2 SPOR 3 

MATTE Multi nettoppgaver 4a. Begynn på A-Analog klokke og jobb deg 
gjennom kapittelet om tid. Du skal jobbe i 30 minutter. 

 https://podium.gyldendal.no/mno1-
4/4a?location=menuItem_4#menuItem_4 

 

 

Arbeidsark 
NORSK 

 
Lytt til lydbøker fra denne nettsiden: Tunkatten Lurivar  Lenken 
ligger også på Teams, norskkanalen. Du skal høre på i minst 15 
minutter hver dag (men det er lov å høre mer!)  

 
Skrivelekse: Se oppgave på Teams 
 

ENGELSK Jobb i minst 30 minutter med Power Pointen om Guinness 
World Records. Velg deg en rekord fra denne siden 

https://www.guinnessworldrecords.com/records/hall-of-fame/ 

 

LEKSER UKE 17 
 SPOR 1 SPOR 2 SPOR 3 

MATTE Kikora 30 min 

Arbeidsark  

NORSK Se dokumentet 3 nynorske dikt i Teams.  

Velg ett av de 

nynorske diktene 

som du øver å 

lese. Skriv det av 

så pent du kan i 

norskboka. Du må 

gjerne pynte 

siden. 

Velg to av de 

nynorske diktene 

som du øver å lese 

høyt. Skriv ett av 

dem så pent du kan 

for hånd i 

norskboka. Du må 

gjerne pynte siden. 

Øve å lese alle de tre 

nynorske diktene 

høyt. Skriv ett av 

dem så pent du kan 

for hånd i 

norskboka. Du må 

gjerne pynte siden. 

 
ENGELSK Øv på å fremføre og fremfør din Power Point om Guinness 

World Records for noen hjemme. 
 

https://podium.gyldendal.no/mno1-4/4a?location=menuItem_4#menuItem_4
https://podium.gyldendal.no/mno1-4/4a?location=menuItem_4#menuItem_4
https://www.tunkatten.no/lydboker/
https://www.guinnessworldrecords.com/records/hall-of-fame/

