
Ukeplan for 5. klasse – Uke 46  
Navn:  
 

Time:  Mandag  Tirsdag  Onsdag Torsdag  Fredag 
1 Strand-

rydding 
Matematikk 
Stasjonsarbeid 

Norsk Norsk Lesekvart 
Samfunnsfag 2 Matematikk Matematikk 

3 GOTD KMT Kunst og  
håndverk 4 Norsk  Uteskole/Blime 

5 Musikk Naturfag 
6 Matematikk Engelsk 
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Lekser som skal gjøres i løpet av uka: 
Norsk:  
Gjenfortell det du lærte i GOTD til to personer. Skriv til Marit i chatten på Teams hvem 
du fortalte det til. 
Lag et måltid til deg selv og familien din.  
1. Finn en oppskrift. 
2. Les oppskriften nøye og følg den. 
3. Ta bildet av det du har laget og send til Marit på Teams. 
4. Server maten. 
5. Rydd opp etter deg. 
 
Du kan for eksempel finne oppskrifter i en kokebok eller på disse nettsidene:  
https://www.matstart.no/ eller https://skole.salaby.no/5-7/mat-og-helse  
 
 

Matematikk:  
Jobb i arbeidsheftet ditt i minst 10 minutter hver dag. Skriv dato øverst på arket, slik at 
det vises hva du har jobbet med hver dag. 
 
Engelsk:  
Øv godt på glosene (glosene står på baksiden av ukeplana). Se filmen som heter «2-
year-old bakes cake» på Youtube. Skriv ned i riktig rekkefølge alle ingrediensene 
som blir brukt. Skriv på engelsk og send i chatten på Teams til Marit eller Sebastian. 
 
 

https://www.matstart.no/
https://skole.salaby.no/5-7/mat-og-helse


 

 
Informasjon: 
 
 

 

 På mandag skal vi rydde ei strand til inntekt for TV-
aksjonen. Lerøy har gitt kr 5000 til vår innsamling. Ta med gode 

varme klær, støvler og rikelig med mat og drikke. En liten sjokolade 
er lov.   

 Vi starter med nytt tverrfaglig tema denne uken: Mat og Smak.  
Her skal vi fokusere på det å lese og følge en 
oppskrift/bruksanvisning.  
 Husk at elevene har begynt å dusje på skolen. Ta med 
skifteklær, innesko, såpe og håndduk. 
 Vi fortsetter med multiplikasjon og divisjon. Elevene MÅ 

repetere/pugge gangetabellen hjemme, for det danner grunnlag 
for matematikken vi skal jobbe med videre dette skoleåret, slik som 
divisjon og brøk.  

Ordenselever:        Sigurd og Isak 

 
 

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 lese og følge en oppskrift/bruksanvisning. 

   

Matematikk: 
Jeg hører på tilbakemeldingene fra lærerne mine og øver 
godt på de gangene jeg trenger mer øving i. 

   

Engelsk:  
Jeg kan navnet på mange vanlige matvarer på engelsk. 

   

Sosialt mål: 
Jeg kan rydde opp etter meg selv. 
 

   
 

Jeg som foresatt har kontrollert læringsmål__________________________________ 

mailto:maraun@hitra.kommune.no

