
Ukeplan for 5. klasse – Uke 40  
 
Navn:  

Time:  Mandag  Tirsdag  Onsdag Torsdag  Fredag 
1 GOTD Matematikk 

 
Stasjonsarbeid 

Stasjonsarbeid Norsk Lesekvart 
Prosjekt 2 Norsk Matematikk 

3 Engelsk Norsk KMT Kunst og  
håndverk 4 KRLE Norsk  Uteskole  

 
Prosjekt 
 
 

5 Gym Musikk Naturfag 
6 Matematikk Engelsk 

Gloseprøve 

                                                                                                                         

LEKSER: 
 
 
 
 

U 

k 
e 
 

 
40 

 
 

Lesker som skal gjøres i løpet av uka: 

Norsk:  
GOTD-hint:  

 
Gjenfortell det du lærte om i GOTD til to personer. Kanskje vil du ringe et 
familiemedlem eller noen andre du kjenner? Skriv til Marit i chatten på Teams hvem 
du har gjenfortalt til. 
I tillegg: skriv et kort sammendrag i GOTD-boka di på 6 – 10 setninger om det du lærte 
og lag en fin illustrasjon som passer til det du har skrevet.  
 
Matematikk:  

Gjør oppgave 1.93 - 1.96  på s. 29 i Multi 5a. SKRIV I KLADDEBOKA DI! 😉  
 
 
Engelsk:  
Øv godt på personlige pronomen.  Det blir en liten gloseprøve på fredag. Tips til 
hvordan du kan øve: lag setninger med ulike personer og forsøk å bruke riktig form av 
“to be”. Her er et eksempel: Sigrid, Jenny and I (we) are friends.  

GRAMMAR  

Eksempler  Personlige 
pronomen 
engelsk  

Personlige 
pronomen 
norsk  

Daddy, Peter  He  Han  

Mum, Sophia  She  Hun  

Car, jacket, 
dog  

It  Den/ det  



Tara and I  We  Vi  

Tom and you  You  Dere  

Mum and dad, 

Tara and Liza, 
snakes  

They  De  

  
       

             

 
 
 

 
Informasjon: 
 
 

 

 
 Husk gode og vanntette sko og klær til uteskole.  
 Neste uke, altså uke 41, er det høstferie. GOD HØSTFERIE! ♥  
 

Ordenselever:              Storm og Ana Helena 

 

 
Kontaktlærer Marit Tranås (47637940) maraun@hitra.kommune.no  
 

Læringsmål denne uka: Dette er 
vanskelig                                         

Jeg er på 
vei 

Dette 
kan jeg 
godt 

Norsk/samfunnsfag: 
Jeg følger kriteriene så godt jeg kan når jeg skal skrive 
faktabok om dinosaurer (mål som går over to uker). 

   

Matematikk: 
Jeg kan regne subtraksjonsstykker med flere låninger. 

   

Engelsk:  
Jeg vet hva ulike personlige pronomener betyr på 
engelsk, og jeg kan bruke riktig form av “to be”. 

   

Sosialt mål: 
Jeg holder det ryddig i penalboksen min og på plassen i 
garderoben. 
 

   
 

Jeg som foresatt har kontrollert læringsmål__________________________________ 

mailto:maraun@hitra.kommune.no

