
Informasjon 5.trinn uke 2 
Godt nytt år til alle sammen og tusen takk for kurven med godsaker vi voksne fikk til jul.  

 

Mandag var vi på museumsbesøk på Haugar. Der fikk vi 

oppleve Edith Spiras utstilling av malerier og tegninger med 

tittel «Horisonter». Inspirert av hennes kunst fikk elevene 

prøve seg på ulike tegne- og maleteknikker i verkstedet. 

Byvandringen måtte vi dessverre avlyse da vi måtte reise i to 

omganger med bussen.  

 

Kulda har kommet og elevene koser seg med den lille snøen 

vi har fått. Ettersom vi har faste uteområder vil ledelsen 

fordele slik at alle får tilgang på akebakke og skøytebane i 

løpet av uka. Vi sender en skolesms med hvilke dager 

elevene kan ha med akebrett/skøyter. 

 

NB! I læringsplanen blir det lagt inn ulike lenker til nettsider. Gå inn på læringsplanen via 

Teams for kunne trykke på disse lenkene og komme direkte til sidene.  
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10.50    Mat      og     pause  
11.50    K&H/Ma  No/Ma/Eng       

 

SLUTT 12.50  

Norsk  

 
 

SLUTT 12.50   

Naturfag/klassens 

time 

Naturfag/ 

Arb.time    
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13.00   K&H/No 

   

SLUTT 14.00   
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Dette jobber vi med: 

- Norsk: Personbeskrivelse og dobbel konsonant 

- Engelsk: Personbeskrivelse og familie 

- Matte: Geometri 

- K&H: mønster 

- Naturfag: Verdensrommet 

- KRLE: Tid og kalender 
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Læringsplan uke 2 
Bøker i sekken:  

Explore TB, engelsk skrivebok, norsk skrivebok,  

naturfagkladdebok 

Engelske øveord: 

English                       Norwegian 

cousin                         kusine/fetter 

strong                           sterk 

get                               får 

child                            barn 

believe                        tror                          

flat                              leilighet 

across                   på den andre siden av 

I guess                       tror jeg, antar jeg 

 Oppgaver Læringsmål 
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Alle oppgavene skal besvares i norsk skrivebok.  

Skriv stavskrift. Overskrift: Lekse uke 2. 

□ Gå inn på smartbok.no – mine smartbøker - Salto 5a  

- Les utdragene på side 125  

- svar på spørsmålene. 

 

□ Gå inn på smartbok.no – mine smartbøker - Salto 5b 

- Les side 188 

- Gjør oppgave 10 og 11 på side 189.  

□ Jeg kan hente informasjon ut av en 

tekst.  

 

□ Jeg øver på reglene om dobbel 

konsonant. 
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□ • Les første avsnitt av s. 43 i Textbook. Øv godt! Lytt 

til hele teksten på www.smartbok.no først. 

 

□ ••••• Les hele s. 43 i Textbook. Øv godt! Lytt til hele 

teksten på www.smartbok.no først. 

 

□ Skriv inn øveordene i skriveboka di. Oversett til norsk. 

   • De 5 første ordene 

   ••••• Alle ordene 

□ Skriv setninger på engelsk med øveordene dine. 

 

Ekstra utfordring: 

□ Skriv en tekst om en kusine eller fetter du har, eller et 

annet familiemedlem. Fortell om hvordan personen ser ut, 

hva han/hun liker og hvordan han/hun oppfører seg.    

□ Jeg kan lese leseleksa med flyt, rett 

uttale og forståelse.  

 

□ Jeg kan skrive, lese og forstå 

øveordene.  
 

□ Jeg kan skrive setninger med 

øveordene. 
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❑ Logg deg inn på Salaby på linken under. Les eller lytt til 

Universet, Solsystemet og Sola på: 

https://skole.salaby.no/3-4/naturfag/universet/laer-om-

universet/faktabibliotek 

 

❑ Skriv viktige nøkkelord fra teksten i Naturfagboka. 

❑ Jeg kjenner til planetene i vårt 

solsystem. 

❑ Jeg kjenner til andre objekter i 

solsystemet vårt. 

❑ Jeg vet hvordan liv kan leves på vår 

planet. 
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