
Plan for Nora   

Uke 17 og 18       

                                                                                                                                      
              Læringsmål:    

                                                                                                                                                                                
                 Norsk: Kunne snakke og skrive om de du har lest.   

                    Matte: Kunne regne med brøk. 
Engelsk: Kunne fakta om USA, som vi leser og prater om. Du skal  
               kunne bruke presens perfektum, og vite hva svake og sterke      
               verb er. 

                   

                                         

Norsk:           

 Vi jobber med kap. 7 i lesebok. Flukt.  
 Vi øver på å lese høyt, og kunne snakke om det vi har lest.  
 Tilhørende oppgaver i lesebok og arbeidsbok. 
 http://www.lokus123.no/zeppelin              

 

Matte:            

 Vi jobber med kap.5 – Måling  
 Vi avslutter kap. 5, prøve 26. april.  
 Kunne bruke brøk som en del av en hel og en del av en  
    mengde.  
 Lekser er å øve til prøve og pugge multiplikasjonstabellen.  
 http://www.gyldendal.no/multi 

 

Engelsk:   

 
 Kap. 6 The American Dream, s.158-165. 
 Grammatikk, presens perfektum, svake og sterke verb: 

felles gjennomgang og oppgaver i Workbook 
 www.stairs5-7.cappelendamm.no 

 

                        

Andre fag: 
 Naturfag: Skjelett og muskler kap 8 

 kunne beskrive hvordan skjelettet er bygd opp 

 kunne beskrive hvordan musklene får skjelettet til å 
bevege seg 

 kunne beskrive skjelettet til noen virveldyr 
 Samfunnsfag: Middelalderen i Norge, Kap. 6 

Midgard s. 120 → www.lokus123.no/midgard  
                                  Kunne fortelle om når middelalderen begynte og sluttet, og gi 
                                  eksempler på hvordan folk levde i Norge i middelalderen.  

 RLE: Filosofi og etikk. Kunne vite forskjell på fattig og rik.  
 Kroppsøving: Husk gymtøy. 

 

http://www.lokus123.no/zeppelin
http://www.gyldendal.no/multi
http://www.stairs5-7.cappelendamm.no/


Tidsplan / Lekseplan:                                                    
Uke 17 Mandag 

24.4 

Tirsdag 

25.4 

Onsdag 

26.4 

Torsdag 

27.4 

Fredag 

28.4 

1.økt Samf.fag Norsk Matte Mat og Musikk 

2.økt « Matte Prøve Helse « 

3.økt « «   « « « 

 Mat og  

4.økt Tegning K&H Engelsk pause Engelsk 

5.økt Matte « Norsk « « 

6.økt « « « Norsk « 

 Mat og pause Mat og Pause 

 

Mat og pause Fysisk 

Akt. 

 

Mat og pause 

7.økt Kulturskatt Krle Gym Naturfag 

8.økt Porsgrunn « « « 

9.økt Porselen Kl. time « « 

Lekser: 

 
Leksene 

står på 

den 

dagen de 

skal 
gjøres!! 

 

 

Norsk: 

Les s. 171 – 173 i 

lesebok. Dette er 

leselekse.  

 

Matte: 

Øv godt til 

matteprøve kap. 5.  

Se eget ark bak på 

ukeplan. 

 

Norsk: 

Les s. 174 – 175 i 

lesebok. Dette er 

leselekse.  

 

Matte: 

Øv godt til 

matteprøve kap. 5 

Se eget ark bak på 

ukeplan. 

 

Krle: 

 

 

 

 

 

Norsk: 

Les s. 176 – 178 

i lesebok. Dette 

er leselekse.  

 

 

 

 

 

Samf.fag: 

Lag 5 spørsmål 

og svar om 

Kong Sverre.  

 

 

 

 

Husk forkle og 

kokebok mat 

og helse i 

morgen! 

 

 

 

Norsk: 

Les s. 179 – 180 i 

lesebok. Dette er 

leselekse.  

 

 

 

Engelsk:  
Se eget skjema 

på slutten av 

ukeplanen.  

 

 

 

  

 

 

Leksefri! 

God Helg! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tidsplan / Lekseplan:                                                    
Uke 18 Mandag 

1.5 

Tirsdag 

2.5 

Onsdag 

3.5 

Torsdag 

4.5 

Fredag 

5.5 

1.økt Fri Norsk Krle Mat og Musikk 

2.økt « Matte Norsk Helse « 

3.økt « « « « « 

 Mat og  

4.økt « K&H Engelsk pause Engelsk 

5.økt « « Matte « « 

6.økt « « Norsk Norsk « 

 Mat og pause Mat og Pause 

 

Mat og pause Kort  

dag 

Mat og pause 

7.økt « Krle Gym Naturfag 

8.økt « « « « 

9.økt « Kl. time « « 

Lekser: 

 
Leksene 

står på 

den 

dagen de 

skal 
gjøres!! 

 

 

  Norsk: 

Les s. 181 – 182 i 

lesebok. Dette er 

leselekse.  

 

Matte: 

Pugg på 

multiplikasjons-

tabellen 1 – 5. 

 

Krle: 

 

 

 

Norsk: 

Gjør oppg. 5 på 

s. 183 i lesebok. 

 

Samf.fag: 
 
 
 
 
 

Husk forkle og 

kokebok til 

mat og helse i 

morgen! 

 
 
 
 
 
 

Norsk: 

Les 30. min i en 

valgfri bok.  

 

Engelsk: 

Se eget skjema 

på slutten av 

ukeplanen.  

 

 

 

Leksefri! 

God helg! 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

mitt mobil nr. er: 90 62 95 35, eller ringe til skolen: 35 96 57 80. 

          Jeg er lettest å treffe på tlf onsdager ifra kl. 09.45 – 10.15. 

          Dette skoleåret har jeg fri fredager. 

          Min mailadresse er: MetteTangvald.Ervik@bamble.kommune.no  

 Hvis noen har behov for egen garderobe i gym, MÅ jeg ha melding om 

dette.  

 Mandag 24. april er det kulturskatt. Vi skal ha omvisning på Porsgrunn 

Porselen. Kulturskatten heter «Møt fabrikkdirektøren».  

 Uke 18 og 19 skal vi delta på hoppetaukonkurransen: Hopp for hjertet.  

 Onsdag 3. mai kan vi handle i kantina igjen. Maks kr. 60,-. 

 

 

 

English 
Oversikt over engelsklekser, uke 17 og 18 

 Step 1 Step 2 Step 3 

17  
The American 
Dream 

Textbook s. 153: lese 

høyt og oversette. 

Du skriver ned gloser til 
The USA i gloseboka di, 
se TB s. 199: welcome, 
largest, states, 
hurricane, beaches, 
own.  
Gloseprøve på fredag! 

 

Textbook s. 154-155: 

lese høyt og oversette. 

Du skriver ned gloser i 
gloseboka di: 13 gloser 
til The American Dream.  
 
 

Gloseprøve på fredag! 

Textbook s. 156-157: lese 

høyt og oversette. 

Du skriver ned gloser i 
gloseboka di: 13 gloser til 
The American Dream (n. 
2-tekst).   
 

Gloseprøve på fredag! 

18 
The American 
Dream 

Textbook s. 160: lese 

høyt og oversette. 

Gjøre oppgave 207, 208 

og 209 i WB. 

Textbook s. 161-163: 

lese høyt og oversette. 

Gjøre oppgave 211 og 

212 i WB. 

Textbook s. 164-165: lese 

høyt og oversette. 

Gjøre oppgave 211, 212 

og 213 i WB. Den siste 

oppgaven skriver du I 

skrivebok eller på 

nettbrett. 

 

mailto:MetteTangvald.Ervik@bamble.kommune.no

