
Plan for 5. klasse  Uke 21 og 22       

                                                                                                                                      
              Læringsmål:    

                                                                                                                                                                                
Norsk: Kunne bruke store skilletegn: 
punktum,spørretegn,utropstegn. Kunne lese og skrive dikt. 

Matte: Lære om brøk som en del av noe, Kunne addere og subtrahere med 

brøk, arbeide med å sammenligne ulike brøker 

Engelsk: Kunne bøy verb på engelsk. Kunne snakke om attraksjoner, steder og valuta på 

engelsk. 

.  

Norsk:           

 Vi jobber med kap 12 i språkbok og kap 7 i lesebok 
 Tilhørende oppgaver språkbok/arbeidsbok til språkbok, 

lesebok/arbeidsbok til lesebok. 
 http://www.lokus123.no/zeppelin              

 

Matte:            

 Vi gjør oss ferdig med kap.5 Måling og starter på kap 6 Brøk 
–  i Multi 5b boka 

 Vi jobber med lengder, omkrets og areal, målestokk 
 Vi jobber med Brøk – teller og nevner, kunne addere og 

subtrahere med brøk 
 Lekser etter blir gitt i kikora hver mandag og onsdag. 
 https://castor.kikora.no/   
 http://www.gyldendal.no/multi 

 

Engelsk:   

 Vi jobber med kapittel 6 Travelling in the British Isles 
 Vi leser og oversetter ulike tekster. 
 Vi skal lære å bøye verb på engelsk – to have and to do 
 Vi gjør tilhørende oppgaver i WB. 
 www.stairs5-7.cappelendamm.no 

 

Andre fag: 
  Samfunnsfag: Levende landskap. Kunne gi eks på hvordan 

istida har vært med på å forme landet, kunne beskrive 
landsskapstyper vi har i Norge, gi eks på hvordan vi 
mennesker utnytter naturen www.lokus123.no/midgard  

 Naturfag: Du skal kunne forklare hva en sur, basisk og 
nøytral løsning er og hvordan vi bruker en pH-skala. Du skal 
kunne forklare begrepene mineraler, bergarter, malm, magma 
og lava. 

 Krle: Vi jobber med Livssyn og livssynshumanismen – vite 
hva et livssyn er og hva livssynshumanisme er 

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

 

http://www.lokus123.no/zeppelin
https://castor.kikora.no/
http://www.gyldendal.no/multi
http://www.stairs5-7.cappelendamm.no/
http://www.lokus123.no/midgard
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv0vCLqbXTAhUhJJoKHTW4CWwQjRwIBw&url=http://www.susansdailydose-2012.com/may.php&psig=AFQjCNHnsRyY5S-ShRfAizeiaksK5vWIfw&ust=1492856253149287


 

Tidsplan / Lekseplan:                                                    
Uke 21 Mandag 

22.5 

Tirsdag 

23.5 

Onsdag 

24.5 

Torsdag 

25.5 

Fredag 

26.5 

1.økt Samf.fag Matte Musikk  FRI! 

2.økt « «  

3.økt Matte KRLE « Kristi  

 himmelfart  

4.økt « « Engelsk   

5.økt Norsk Engelsk « Fri!  

6.økt « « KRLE   

 Mat og pause Mat og Pause 

 

Mat og pause  

 

 

7.økt Tegning Norsk K&H  

8.økt « « «  

9.økt « « «  

Lekser: 

 
Leksene 

står på 

den 
dagen de 

skal 

gjøres!! 
 

 

Norsk: oppg 18 

side 177 i 

språkbok(bruk 

skrivebok) + 

oppgåve 2 side 60 i 

arbeidsbok til 

språkbok. 

 

 

 

 

 

 

Matte: 

Minst 10 oppgaver 

på mattemaraton 
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Norsk: oppg 3,4,5 

og 6  s 60-63  i 

arbeidsbok til 

språkbok  

 

Engelsk:  

Nivå 1: 

Lese og oversette 

s. 125  

Nivå 2: 

Lese og oversette 

s. 125 og 126 – 

127, 129 

Nivå 3: 

Lese og oversette 

s.125, 126, 127 , 

129 og 130-131 

 

 

 

Matte: 

Minst 10 

oppgaver på 

mattemaraton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leksefri! 

God langhelg 

! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tidsplan / Lekseplan:                                                    
Uke 22 Mandag 

29.5 

Tirsdag 

30.5 

Onsdag 

31.5 

Torsdag 

1.6 

Fredag 

2.6 

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

/Naturfag 

2.økt « « « « « 

3.økt Matte Engelsk « Mat og pause Klassenstime 

 Dans  

4.økt « Ut på tur 4-6 

trinn 

Engelsk  Gym 

5.økt Norsk « « Dans « 

6.økt « « KRLE « 

  « 

 

 Fysak 

 

Mat og pause 

7.økt Tegning « K&H Naturfag 

8.økt « « « « 

9.økt « « « « 

Lekser: 

 
Leksene 

står på 

den 
dagen de 

skal 

gjøres!! 
 

 

Norsk: 

Gjør oppgave 6 og 

7 på side 51 i 

arbeidsbok til 

lesebok 

 

 

Matte: 

Siste innspurt på 

mattemaraton 10 

oppgaver 

Norsk: Les side 

154-155 i lesebok 

Gjør oppgave 11 

på side 155. 

Engelsk: 

Nivå 1 

Lese og oversette 

s, 132 og 133 

Nivå 2 

Lese og oversette 

s. 132 og 133 

Nivå 3 

Lese og oversette 

s. 132, 133 og 134  

 

Husk gloseprøve 

imorra! 

 

Kantine i 

morgen for de 

som har lyst til å 

handle. 

KRLE: 

Lese s. 84-87 

Oppg. 1 a, b og 

c. 

 

 
 

Siste gang med 

dans i morgen. 

 

Husk niste i 

morgen – fysak! 

 Norsk: 

 Gjør oppgåve 17 

på side 159 i 

lesebok. 

  

 

Naturfag: 

Les s. 142-144 

og 146-148. 

 

 

Husk gymtøy til 

i morgen! 

 

 

 

 

Leksefri! 

God langhelg! 

 

HUSK fri på 

mandag, 

2.pinsedag! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beskjeder:  

Nyere 
 Vi er også med på Mattemaraton på Kikora nå i mai. Der kan elevene 

vinne PC! Dette er en konkurranse som foregår over hele landet. Det er 

også en intern konkurranse på mellomtrinnet der den klassen som gjør 

flest oppgaver får pizza av rektor.   

 Ikke diktat i norsk denne perioden. 

 Super innsats på 17. mai. Hurra!! 

Gjentagende 
 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.  

 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. 

 

 

Gloser uke 22 

Step 1 

Norsk Engelsk 

Besøke Visit 

Kusine Cousin 

Fly Plane 

Feil Mistake 

Gikk Walked 

Så ut som Looked like 

Villhjort Wild deer 

Ser deg snart See you soon 

 

 

 

 

 

mailto:stine.larsen@skole.bamble.no
mailto:lilltorunn.gulseth@skole.bamble.no
http://campus.inkrement.no/90530


Step 2 og 3 

Norsk Engelsk 

Besøke Visit 

Kusine Cousin 

Fly Plane 

Feil Mistake 

Gikk Walked 

Så ut som Looked like 

Villhjort Wild deer 

Ser deg snart See you soon 

Matrett Dish 

Sekkepipe Bagpipes 

Sekkepipespiller Piper 

Klan, stor familie Clan 

Skotskrutete stoff Tartan 

tilhøre Belong 

Begivenhet Event 

Gryte Saucepan 

Firedeler Quarters 

Smørbrød Sandwich 

1. vekslepenger,  

2. forandring 

Change  

 

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 

 


