
Ukeplan for 5. klasse – Uke 43  
Navn:  
 

Time:  Mandag  Tirsdag  Onsdag Torsdag  Fredag 
1 Bibliotek-

timen 
Matematikk 
 
Stasjonsarbeid 

Stasjonsarbeid Norsk 
Lesing 

Lesekvart 
Samfunnsfag 

2 Norsk 
Lesing 

Lesekvart 
Matematikk 

3 Engelsk Norsk 
Skriving 

KMT Kunst og  
håndverk 4 KRLE  Uteskole  

 
 

5 Gym (inne) Musikk Naturfag 
6 Lesekvart 

Matematikk 
Engelsk 

                                                                                                                         

 

LEKSER: 
 
 
 
 

U 

k 
e 
 

 
43 

 
 

Lesker som skal gjøres i løpet av uka: 
Norsk:  
Les teksten du har fått utdelt høyt for en voksen. Gjør ferdig tankekartet vi startet 
med på skolen på mandag. Bruk tankekartet og skriv en kort oppsummering av det 
viktigste i teksten. 
 
I tillegg: gå på jakt hjemme etter ting som begynner på kj, sj og  skj. La en liste i 
skriveboka di!  
 

Matematikk:  
Se filmen om negative tall som ligger på Teams under Fag  Filer  Matematikk  
Læringsvideo.  
 
Gjør s. 9 i Multi 5a. Når du gjør oppgave 1.19 a kan du klippe ut termometrene du har 
fått utdelt og lime inn i kladdeboka di.  
 
Engelsk:  
Les de to siste sidene i eventyret «Little Red Riding Hood» (s. 52 – 53) sammen men 
en voksen og øv godt på glosene. Øv ekstra på replikkene dine. Husk kostyme! 

WORDS 
English Norwegian 
tired trøtt 
old gammel 
lies down legger seg ned 
knocks on banker på 
someone noen 
my girl jenta mi 
her hennes 
better bedre 
teeth tenner 



in the wood i skogen 
kill drepe 
shoot skyte 

 

 
Informasjon: 
 
 

 

 Vi starter med lesegrupper denne uka.  
 Vi bytter på å ha bibliotektime og GOTD på mandag første time.  
 Husk varme klær og sko til uteskole. Matpakke og drikke er lov. 
 

Ordenselever:        Nicole og Jenny 

 

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

Læringsmål denne uka: Dette er 
vanskelig                                         

Jeg er på 
vei 

Dette 
kan jeg 
godt 

Norsk: 
Jeg kan lage et tankekart mens jeg leser en tekst, og kan 
bruke dette når jeg fortelle hva det viktigste i teksten er. 

   

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

