
5.trinn uke 3 
18.01.21-22.01.21 

Informasjon 

• Vi er godt i gang etter oppstart. Vi øver høyfrekvente ord hver morgen, og 
elevene er virkelig utholdende. Snøværet har gitt oss mange gøyale 
friminutt, og en fantastisk uteskoledag på tirsdagen.  

• Elevene har laget flotte plansjer som vi har hengt ut i gangen, så alle som 
går forbi hos oss ser hva verdens beste 5.trinn tenker om elevrollen og det å 
være en god klassekamerat.  

• Elevene kan ha med seg skøyter og hjelm på tirsdag, onsdag og fredag 
denne uka. På fredag må alle ha med seg hjelm, og de som har skøyter tar 
med. Vi skal være ute i gymtimen. 

• Vi har uteskole på tirsdag. Dette er gode dager som styrker samholdet i 
gruppa. Vi har første time inne, og i 2 og 3 økt blir det skøytegåing og 
praktisk matematikk ute. Husk hjelm og skøyter! Elevene kan ha med 

bålmat. Husk klær etter vær - ull! 

• Vi hadde et fint jentemøte på fredag, og kommer til å ha dette av og til        
 

Periodens tema: “Hjerne + hjerte = sant      ” 

smArt:  
Vi har fokus på disse karakteregenskapene:  

 

Lekser: 

Til: Hva: 

Uke-
lekse 

Matematikk: To oppgaver på i Multi 5B s.77 (to andre enn du gjorde forrige uke) og Multi 
Smart Øving (10 min) 

tirsdag 

Norsk: “En uventet gjest” - tekst i temahefte. Forklar ukas begreper til en voksen. Se 
margteksten til “En uventet gjest”. Den kan hjelpe deg til å forklare begrepet. 
English:  
Tounge Twiser (Peter Piper)  Øv på denne i 5 minutter.   
Øv på de 30 første lysbildene som hører til De 100 vanligste ordene. Vi går igjennom hvordan 
dere skal gjøre det på mandag i engelsktimen. Her får du de 300 vanligste ordene på engelsk 
spilt av, der ordene vises i tre sekunder pr ord. Øv så godt at du kjenner dem igjen, og kan lese 
dem før de forsvinner fra skjermen. 

onsdag 

Norsk: “En uventet gjest” - tekst i temahefte. Gjør oppgave 1 som hører til teksten. Skriv 
svarene i rød skrivebok. 
English: Øv på å uttale de første 20 høyfrekvente ordene. Bruk denne for å øve: l De 100 
vanligste ordene. 

torsdag 
Norsk: “Malin leker indianer” - tekst i temahefte.  
English: Øv på å uttale de første 20 høyfrekvente ordene. Bruk denne for å øve: l De 100 
vanligste ordene. 

https://multi.smartoving.no/
https://multi.smartoving.no/
https://www.starfall.com/h/ftr-twisters/peterpiper/?sn=ftr-twisters--fun-to-read
https://www.imeskole.no/index.php?pageID=292
https://www.imeskole.no/index.php?pageID=292
https://www.imeskole.no/index.php?pageID=292
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fredag 

Norsk: “Malin leker indianer” - tekst i temahefte. Gjør oppgave 1-5: Hva står det i teksten (lilla). 
Skriv  svarene I rød skrivebok.  
English: Øv på å uttale de første 20 høyfrekvente ordene. Bruk denne for å øve: l De 100 
vanligste ordene. 
Husk: joggesko til gymtimen. Det blir ikke anledning til å dusje pga. smittevern. 

 

Ukas ord og uttrykk: 

Norsk og tema: Øv på å skrive ordene riktig. 

Overskrift, innledning, hoveddel, problem, løsning, avslutning  
skal, vil, ble, jeg, kan, også, år, så, sier, etter, blir, da, ved, hun, dette, over, hadde, være, nå, ut, går, må, 
to, mot, eller  

Engelsk: Øv på å forstå ordene. Øv på å bruke dem i setninger. Øv på uttale. 
English Norwegian How to use the word in a sentence: 

Play / plays  
 
Talk /talks 

 
Buy/ buys  

Spille 
 
Snakke  
 
Kjøpe  

I play football every Friday.  
She plays football every Friday. 
 

You talk too lound! 

He talks too lound! 
We buy a new record every month.  
She buys a new record every month.  
 

 

Ukas timeplan. Fagenes plassering kan variere etter de ulike periodene med temaarbeid gjennom året. 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30 
10.00 

 
NORSK 

1.ØKT: NORSK 
2.ØKT: 
Skøytebanen / 
praktisk matte  
3.ØKT: 
Akebakken / 
praktisk matte 
 
 
Slutt 12.50 

 
MATTE 

 
NORSK 

 
NORSK 

10.00 
10.15 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.15 
11.15 

 
MATTE 

 
NORSK 

 
MATTE 

 
MATTE 

11.15 
11.35 
12.00 

Mat Mat Mat Mat 

Friminutt Friminutt 
Skøytebane.  
Husk hjelm! 

Friminutt Friminutt 

12.00 
13.00 

 
KRLE 

  
NATURFAG 

 
K&H/ENGELSK 

 
GYM 

Skøyter / utelek 

13.00 
13.15 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

13.15 
14.15 

 
ENGELSK 

 
SAMFUNNSFAG 

 
K&H/ENGELSK 

KLASSENS TIME 
OPPSUMMERING 

SmArt 

14.15 
14.45 

 Leksetid 12.50-
13.30 

   

 

 
Fravær meldes på Mobilskole-sms: 5«melding» til 59444203. Eks. «5 Ola er syk i dag. Hilsen Kari. 
 
Mail: Johanne.Andersen.Stensvold@faerder.kommune.no 

  
Mail: Ann-Karin.Kvalnes@faerder.kommune.no   

https://www.imeskole.no/index.php?pageID=292
https://www.imeskole.no/index.php?pageID=292
mailto:Johanne.Andersen.Stensvold@faerder.kommune.no
mailto:Ann-Karin.Kvalnes@faerder.kommune.no

