
 

UKEPLAN 

5. trinn uke 18 og 19 

 

 

 

 

Info 

 Vi blir med på mattemaraton i hele mai! Se eget info-skriv. 

 Onsdag 5.mai blir det mattedag hele dagen. 
 Vi deltar på skolens sangdag onsdag 12. mai. 
 Torsdag 13. mai er Kristi Himmelfartsdag og skolefri, fredag 14. er vanlig 

skoledag. 
 Utegym. Kom i gymklær - ingen dusjing på skolen. 

Tema uke 18 og 19 
Naturfag: Fra barn til voksen. Elevene skal lære hva som skjer med gutter og jenter under 

puberteten, hvordan et nytt barn blir til og hva som skjer med kroppen vår når vi blir gamle. Vi 

kommer til å bruke enkelte programmer fra NRK Skole Puberteten. 
Samfunnsfag: Kjenne til sentrale hendelser som har ført frem til demokratiet vi har i Norge i dag. 

(Dette tema blir videreført i forbindelse med valget til høsten). 

Mål for basisfagene uke 18 og 19 

Norsk 
Jeg kan lese dikt og snakke om hva de kan bety 

Jeg kan snakke om formen et dikt har og noen av de språklige virkemidlene som er brukt. 
Jeg har skrevet og framført dikt. 

 

Matte 

Bli kjent med regneark og bruke enkle formler i regneark 

Økonomi og sparing 

 

Mattemaraton 
En nasjonal matematikk- og aktivitetskonkurranse som starter lørdag 1. mai.  

Elevene har fått utdelt eget infoskriv. 

Mer info finnes også på: https://mattemaraton.no/ 

 

Engelsk 
Ålese faktatekster og finne informasjon i teksten. 

Å beskrive bilder ved å bruke adjektiv.  

Å bruke adjektiv for å sammenlikne. 

https://mattemaraton.no/


  

LEKSER UKE 18 
 SPOR 1 SPOR 2 SPOR 3 

MATTE Mattemaraton - gjør oppgaver i minst 45 minutter – mer hvis du vil! Logg 

deg inn via Kikora. Husk å gjøre aktivitet når det passer for deg – registrer i 

appen eller på Kikora. 

 

NORSK 

 
Zeppelin Lesebok s. 70-74.  

Les teksten og svar på spørsmål til teksten (oppgave i Teams).  
ENGELSK 20 min ESØ 

Explore – extreme 

records  

Read the text “Facts 

about Mount 

Everest” 

 

Snow – snø 

Temparature – 

temperature 

Explore – extreme records 
Listen to, practice and read the 

text «The youngest girl on 

Mount Everest» to someone at 

home. 

 

The youngest – den yngste 

Mountain – fjell 

Poor – fattig 

Give up – gi opp 

Seemed – virket 

Lifted – løftet 

Explore – extreme 

records  
Listen to, practice 

and read the text 

«The youngest girl 

on Mount Everest» 

to someone at home. 

 

Spor 2 + 

I felt – jeg følte meg 

Anything – hva som 

helst 

LEKSER UKE 19 
 SPOR 1 SPOR 2 SPOR 3 

MATTE Mattemaraton - gjør oppgaver i minst 45 minutter – mer hvis du vil! Logg 

deg inn via Kikora. Husk å gjøre aktivitet når det passer for deg – registrer i 

appen eller på Kikora. 

NORSK Øv å lese Til Dovre Faller til du kan den nesten utenat. Musikkvideo: 1814 - 

Til Dovre faller - YouTube 

Du kan øve koreografien hvis du vil! Barnas 17.-mai-fest - Dans til Dovre 

faller - Lær deg dansen - NRK Super - YouTube 

ENGELSK  Explore – extreme 

records 

Extreme animals: Velg 

og lytt en av tekstene 

reptiles, insects eller 

birds.  

 

tiny – bitteliten 
almost – nesten 

 

Explore – extreme 

records 

Listen to and read the text. 

Extreme animals test. 

 

 
Reptiles – småkryp 
Insects – insekt 
Mammals - pattedyr 

Explore – extreme 

records 

Listen to and read the text 

African honey badgers. 

 

 
Territory - territorier 
Enemy - fiende 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=iXoOqaeRXc8
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=iXoOqaeRXc8
https://www.youtube.com/watch?v=0C3_F9OPj2g
https://www.youtube.com/watch?v=0C3_F9OPj2g

