
Ukeplan for 5. trinn   

Uke 4 
Ukas gullregel: Vi snakker hyggelig og hjelper hverandre 
 

Mandag 23.1. Tirsdag 24.1. Onsdag 25.1. Torsdag 26.1. Fredag 27.1. 

 
Lesing/skriving 
5.3 og 5.4 
Kroppsøving 
5.1 og 5.2 
 
Lesing/skriving 
5.1 og 5.2 
Kroppsøving 
5.3 og 5.4 
 
Slutt 14.00 
 

  
Regning 
 
 
Engelsk/KRLE 
 
Lillefri 13.00 
 
KRLE/Engelsk 
 
 
Slutt 14.30 

  

Naturfag/K&H 
 
 
Fysisk aktivitet 
5.1 Gymsal 
5.2 Gymsal 
5.3 Ute 
5.4 Svømming 
 
 
Slutt 13.45 

 
Leksetid 13.45-14.30 

  
Lesing/skriving 
 
 
Samfunnsfag 
Studenter fra HiOA 
underviser for 2 av 
gruppene. 
 
Ta med  
biblioteksbok! 
 
Slutt 13.45 

  
UTESKOLE 
Vesletjern 
 
Vi brenner bål, så ta 
gjerne med mat dere 
kan varme opp. Husk 
varme klær og gjerne 
skøyter. 
 
Slutt 13.15 
 

GOD HELG!  

Leselekse til torsdag: 
Les side 164-169 i Vi i 
verden. Gjør oppgave 1 
og 2a side 166. Skriv 
fem ja-setninger og 
fem nei-setninger i 
norsk skrivebok. 
 
Naturfag til onsdag: 
Les s. 40-41. Skriv de to 
grønne rammene  og 
lag 5 spørsmål med 
svar i skriveboka di.  
 

Matematikk til fredag:  
Du får matematikk- 
lekse av læreren din. 
 
Engelsk til fredag:  
Finish your five-line 
poem/poem. 
Step 1: Read p. 84-85. 
Learn one of the 
poems by heart. 
Step 2: Read p. 86-87. 
Step 3: Read p. 88-89.  
Bruk ordene i de grå  
boksene. 

   

 
Mål matematikk: Jeg kan løse enkle divisjonsstykker og tekstoppgaver med flere regneoperasjoner. 
Mål norsk: Jeg kan skrive enkle argumenterende tekster. 
Mål engelsk: Jeg kan skrive et dikt (femlinjersdikt) på engelsk. 
 
UKAS ORD: sårbar, ozonlaget, bærekraftig utvikling, levende vesen, ressurser, reise kollektivt.  
UKAS GLOSER: to peck - å hakke, to eat - å spise, to sleep - å sove, to smell - å lukte, to fight - å slåss, to 
bounce - å sprette, to break - å ødelegge, to mend - å reparere. 
 
UKAS ORDENSELEVER: Shathvika, Eli-Marie, Iva, Nikolai, Sofia, Andreas, Muikhim, Helle 
 

Informasjon til foresatte:  
Isen på Vesletjern er trygg, så ta med skøyter på uteskole på fredag. Det er mulig å låne skøyter mot depositum på 
Romsås senter. 

 
 


