
Plan for 5. klasse  Uke 12 og 13       

                                                                                                                                      
              Læringsmål:    

                                                                                                                                                                                
Norsk: Lese skjønnlitteratur og sakprosa, kunne snakke og skrive om det du 
har lest. 

Matte: dagliglivet, kunne gjøre overslag over og måle ulike størrelser for lengde, 

areal og omkrets, kunne regne om mellom ulike måleenheter 

Engelsk: Kunne bøye adjektiv på engelsk 

.  

Norsk:           

 Vi jobber med kap 6 i lesebok. 
 Tilhørende oppgaver i lesebok og arbeidsbok til lesebok 
 http://www.lokus123.no/zeppelin              

 

Matte:            

 Vi jobber med kap.5 Måling – nå er vi over i Multi 5b boka 
 Vi jobber med lengder, omkrets og areal, målestokk 
 Lekser etter blir gitt i kikora hver mandag og onsdag. Det er 
et program som Bamble kommune skal bruke for å gi et løft 
innenfor matematikk i grunnskolen. Står dagens gjøremål på 
førstesiden til elevene.  
 https://castor.kikora.no/   
 http://www.gyldendal.no/multi 

Engelsk:   

 Jobbe med Chapter 5 “Secrets and Mysteries». 
 Vi leser og oversetter ulike tekster. 
 Vi skal lære å bøye adjektiv på engelsk, kunne snakke om 

tekstene vi har lest på engelsk 
 Vi gjør tilhørende oppgaver i WB. 
 www.stairs5-7.cappelendamm.no 

 

Andre fag: 
  

  Samfunnsfag: Vi jobber med kap Du og jeg… og vi to! s.98 
Snakker om roller og forventninger, mobbing og 
problemløsning www.lokus123.no/midgard 

 Naturfag: Du skal kunne fortelle om hvordan et barn blir til. 

 Krle: Vi jobber repeterer buddhisme og hinduisme 

 Kroppsøving: Husk gymtøy. Ha med tøy til inne bruk. 

 

 

 

 

Tidsplan / Lekseplan:                                                    
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Uke 12 Mandag 

20.3 

Tirsdag 

21.3 

Onsdag 

22.3 

Torsdag 

23.3 

Fredag 

24.3 

1.økt Samf.fag Matte Musikk Norsk Samf.fag/ 

Naturfag 2.økt « « diktat 

3.økt Matte KRLE « KRLE Klassens time 

 Mat og  

4.økt « « Engelsk Pause Gym 

5.økt Norsk Engelsk « Matte « 

6.økt « « KRLE « « 

 Mat og pause Mat og Pause 

 

Mat og pause Fysak 

 

Mat og pause 

7.økt Tegning Norsk Smartere 

energi 

Naturfag 

8.økt « « « « 

9.økt « « « « 

Lekser: 

 
Leksene 

står på 

den 

dagen de 

skal 

gjøres!! 
 

 

Norsk: 

Les s 124 i 

lesebok. Gjør 

oppgave 1,2 og 3 

på side 124. skriv i 

skriveboka. 

 

Matte: 

Få noen hjemme til 

å hjelpe deg med å 

måle hvor høy du 

selv er. Oppgi 

målene i mm, cm 

og dm. Mål en 

annen hjemme og 

gjør det samme. 

Finn differansen 

mellom høydene 

deres.  

 

Samf:  

Gjøre 2 side 117 

skriv svaret i 

skriveboka eller 

onenote 
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t
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:
/
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Norsk: 

Gjør oppg 1,2,3 ,4 

og 5 på side 38 og 

39 i arbeidsbok til 

lesebok 

 

Engelsk:  
Nivå 1: 

Lese og oversette 

s. 101 

Nivå 2: 

Lese og oversette 

s. 101, 102 

Nivå 3:  

Lese og oversette 

s. 101, 102, 103 

Norsk: 

Øv på diktat 

 

. 
 
 

Matte: 

Lekser er i 

Kikora – gjør 

dagens 

Gjøremål på 

førstesiden 

Norsk:  
Les 20 min i 

valgfri bok 

 

 

Naturfag: 

Les s.114-116 

 

Husk gymtøy til 

i morgen! 

 

 

Leksefri! 

God helg! 

 



Tidsplan / Lekseplan:                                                    
Uke 13 Mandag 

27.3 

Tirsdag 

28.3 

Onsdag 

29.3 

Torsdag 

30.3 

Fredag 

31.3 

1.økt Samf.fag Matte Musikk Norsk  Samf.fag 

/Naturfag 

2.økt « « « « « 

3.økt Matte KRLE « KRLE Klassenstime 

 Mat og pause  

4.økt « « Engelsk  Gym 

5.økt Norsk Engelsk « Matte « 

6.økt « « « « 

 Mat og pause Mat og Pause 

 

Mat og pause  

Kort dag 

 

Mat og pause 

7.økt Kulturelle 

skolesekken 

Norsk Smartere 

energi 

Naturfag 

8.økt i hallen fra kl 

12 

« « « 

9.økt « « « « 

Lekser: 

 
Leksene 

står på 
den 

dagen de 

skal 

gjøres!! 
 

 

Norsk:Les side 

130 i lesebok  

 

Matte: 

Gjør dagens 

gjøremål i kikora 

 

 

 

 

 

 

 

Norsk: Les side 

131+132 i lesebok 

 

Engelsk:  

Øv på replikkene 

du har til det lille 

skuespillet – lær 

dem utenat 

 

 

 

Husk gloseprøve 

imorra! 

 

 

Norsk: Les side 

133 i lesebok 

 

Matte: 

Gjør dagens 

gjøremål i 

kikora 

 

 
 

 

 

 Naturfag: 

Gjør Huske 4-5 s. 

117 

 

Norsk: Gjør 

oppgåve 6,7,8,9 

og 10 side 133 i 

lesebok. Skriv i 

skriveboka  

  

 

Husk gymtøy til 

i morgen! 

 

 

 

 

Leksefri! 

God helg! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beskjeder:  
 I uke 12 og 13 vil vi ha konferansetimer, dager og tidspunkter står på eget 

ark som elevene har fått med seg hjem. 

 Dere må bare ta kontakt hvis dere lurer på noe, mail: 

stine.larsen@skole.bamble.no , lilltorunn.gulseth@skole.bamble.no eller 

på sms Stine: 19123 02492 0013, sms Lill-Torunn: 19123 02492 0008 

eller ringe til skolen: 35 96 57 80. 

 Elevene har ansvar for å ha med seg en spisset blyant, linjal og viskelær 

og ferdig ladet PC på skolen hver dag.  

 Vi jobber videre med prosjektet smartere energi. Vi kommer til å ta timer 

ifra ulike fag en periode når vi jobber med prosjektet.  

 Elevene skal ha innesko på skolen.  

 Et lite tips hvis du trenger hjelp til leksene i matematikk er denne nettsiden:  

http://campus.inkrement.no/90530  

Den viser detaljert hvordan oppgavene skal løses i de ulike emnene vi 

jobber med. 

 Hvis noen har problemer med internett hjemme så har elevene mulighet til 

å gjøre matteleksene i Kikora på leksehjelp mandag og onsdag. 

 

Diktat uke 12 

 

vindusrute-kattemat-skogskatt-fuglebur-hundehus-lastebil-

musefelle-søndagstur 

 

Pappa sier at Pus er en levende musefelle. 

Passop har eget hundehus. 

De brukte en lastebil da de flyttet. 

Pus liker kattemat på boks. 

Papegøyen bor i et fuglebur. 

Vil du bli med på en søndagstur? 

Pus er en skogskatt. 

Ballen knuste en vindusrute. 
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Gloser i engelsk uke 13 

Step 1 

Norsk Engelsk 

hemmelig secret 

vegger walls 

murstein brick 

tjukke thick 

utenfor outside 

port gate 

rasende mad 

drepe kill 

Min kjære My dear 

 

Step 2 og 3 

Norsk Engelsk 

hemmelig secret 

vegger walls 

murstein brick 

tjukke thick 

utenfor outside 

port gate 

rasende mad 

drepe kill 

Min kjære My dear 

Kan, kunne might 

Komme over Come across 

tusen thousand 

omgitt surrounded 

forsvare defend 

bygge build 

jord earth 

tømmer timber 

skade damage 

forårsake cause 

virkning effect 

 

 

 



Kontaktlærere 

Lill-Torunn Stine 

Theo 

Susanne 

Mikkel 

Leif-Morgan 

Nicoline 

Nadia 

Sander 

Hennie 

Trond Andre 

Hans Jørgen 

Thor Isak 

Madelen 

Åse Helen 

Elise 

Margrete 

Chaiwat 

Storm 

Malin 

 


