
Ukeplan for 5. klasse – Uke 42  
Navn:  
 

Time:  Mandag  Tirsdag  Onsdag Torsdag  Fredag 
1 GOTD Matematikk 

 
Stasjonsarbeid 

Stasjonsarbeid Lesekvart 
Norsk 

Lesekvart 
Samfunnsfag 

2 Norsk Matematikk 
3 Engelsk Norsk KMT Kunst og  

håndverk 4 KRLE Norsk  Uteskole  
 
 

5 Gym Musikk Naturfag 
6 Matematikk Engelsk 
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Lesker som skal gjøres i løpet av uka: 
Norsk:  
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 på minst 5 linjer og lag en 
illustrasjon (tegning) som passer til. 
 

Matematikk:  
Gjør oppgave 1.17 og 1.18 s. 8 i Multi 5a. Skriv i kladdeboka di. I tillegg: følg med på 
temperaturen ute og fyll inn riktig temperatur på termometrene under:  
  Mandag                      Tirsdag                           Onsdag                        Torsdag 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Engelsk:  
Les de to første sidene i eventyret «Little Red Riding Hood» (s. 50 – 51) sammen men 
en voksen. Øv godt på glosene. 

WORDS 
English Norwegian 
characters roller 
basket kurv 
bottle flaske 
this denne 
on the way på vei 
do not stopp ikke stopp 



Where are you 
going? 

Hvor skal du hen? 

I want to jeg vil 
narrator forteller 
eat spise 
drink drikke 
too også 

 

 
Informasjon: 
 
 

 

 
 Husk gode og vanntette sko og klær til uteskole.  
 Vi avslutter prosjekter om dinosaurene denne uka.  
 Vi har Carlsten lesetest denne uka.  
 

Ordenselever:              Sara og Emily 

 

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

Læringsmål denne uka: Dette er 
vanskelig                                         

Jeg er på 
vei 

Dette 
kan jeg 
godt 

Norsk: 
Jeg vet hva kj-lyden er og kan skrive ord med kj. 

   

Matematikk: 
Jeg kan forklare hva negative tall er, og jeg kan regne 
med negative tall. 

   

Engelsk:  
Jeg kan dramatisere et eventyr. 

   

Sosialt mål: 
Hvis jeg ser noen som går alene i et friminutt, går jeg bort 
og spør om hun/han vil være med å leke. 
 

   
 

Jeg som foresatt har kontrollert læringsmål__________________________________ 

mailto:maraun@hitra.kommune.no

