
Ukeplan for 5. klasse – Uke 50  
Navn:  
 

Time:  Mandag  Tirsdag  Onsdag Torsdag  Fredag 
1 Bibliotektime 

Adventssamling 
Matematikk Matte/norsk/ 

engelsk 
Fillan-dag 
 
* DKS (film) 
* Bibliotek 
* Frilek og 
oppgaver i 
parken 
Ta med mat, 
drikke og 
varme klær! 

Lesekvart 
Samfunnsfag 

2 Lesekvart 
Norsk 

3 Engelsk Lesekvart 
Norsk 

KMT Kunst og  
håndverk 

4 KRLE Norsk  
5 Kroppsøving 

 
Musikk Naturfag 

6 Matematikk Engelsk 
Gloseprøve 

                                                                                                                         

LEKSER: 
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Lekser som skal gjøres i løpet av uka: 
Norsk:  
Les teksten «Snillionen» minst to ganger. En gang skal være høyt for en voksen. Du 
får utdelt teksten på tirsdag. Etter at du har lest skal du gjør to oppgaver. Du velger 
selv om du vil skrive i norsk skrivebok eller bruke Pages på læringsbrettet: 
 

1. Let i teksten og finn minst 5 spesielle ord. Let etter ord som skrives på en rar 
måte, ord du ikke har hørt før eller liker godt. 

2. Skriv en tekst på minst 5 linjer hvor du forteller om hva du ville følt hvis din 
familien vant i Lotto og hva du ville at dere skulle ha brukt pengene på. Lag en 
tegning som passer til teksten.  
 

Matematikk:  
Denne uka skal du lage to tekstoppgaver som vi må bruke divisjon (deling) for å løse. 
Husk at du må kunne svaret selv, for vi skal regne ut hverandres oppgaver på skolen 
neste uke. Du kan lage oppgave om hva som helst, du må følge disse to reglene: det 
første tallet, altså det tallet som skal deles, må være større enn 15. Det andre tallet, 
altså det antallet det skal deles på, kan ikke være 1 eller 2. Send oppgavene til Marit på 
Teams. 
 
Engelsk:  
Øv godt på julesangene «Twelve Days of Christmas» og «Last Christmas». Syng 
gjerne sammen med noen i familien.  Øv godt glosene som hører til sangene. Husk 
gloseprøve neste uke. 
 

Engelsk Norsk 

Christmas jul 

partridge rapphøne 

turtle doves turtelduer 

ladies damer 



I gave you ga jeg deg 

next day neste dag 

heart hjerte 

gave it away ga det bort 

someone noen 

recognize kjenne igjen 

distance avstand 

tears tårer 

I guess jeg antar 

rely on stole på 
 

 
Informasjon: 
 
 

 

 
 Vi kjører en alternativ julekalender i år. Hver dag i desember 
prøver vi å gjøre noe ekstra hyggelig sammen. I tillegg følger vi 
julekalenderen laget av matematikk.org som inneholder masse 
spennende og lærerike matteoppgaver og har høytlesing i boka 
«Benny går berserk».  
 Torsdag morgen kl. 08.30 tar vi bussen til Fillan. Først skal vi se 

DKS-filmen «Tungeskjærerne» på kino, før vi spiser mat og tar 
turen innom biblioteket. På slutten av dagen blir det lek og 
oppgaver i parken. Ta med masse mat og drikke og gode, varme 
klær. 

 Elevene får muligheten til å ta «gangesertifikat» på skolen. For 
å klare det må de løse 80 regnestykker på 5 minutter. Noen elever 
har allerede klart det, mens andre har målet i sikte. Elevene 
oppfordres til å øve hjemme. 
 Vi fortsetter med utviklingssamtaler denne uka. 

Ordenselever:  

 
 

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

Læringsmål denne uka: Dette er 
vanskelig                                         

Jeg er på 
vei 

Dette 
kan jeg 
godt 

Norsk: 
Når jeg leser en tekst, forsøker jeg å stoppe opp og tenke 
over hva jeg har lest og om det er noe jeg ikke forstår. 

   

Matematikk: 
Jeg kan lage en tekstoppgave med fasit. 

   

Engelsk:  
Jeg kan forstå hva en engelsk julesang handler om. 

   

Sosialt mål: 
Jeg tenker over det jeg sier til andre og lar være å 
kommentere. 
 

   
 

Jeg som foresatt har kontrollert læringsmål__________________________________ 

mailto:maraun@hitra.kommune.no

