
Informasjon 5.trinn uke 3 
Hei! 

I uke 2 har vi vært så heldige at vi har fått gode 

vinterforhold her på Tjøme. Elevene har storkost seg 

på skøyter og i akebakken. Vi har lagt opp til utetime 

på onsdag og utegym på fredag i uke 3, med 

værforbehold. Husk skøyter, hjelm og akebrett!  

 

I forbindelse med temaet vi jobber med, så kan det 

være lurt å kikke opp på himmelen. Mange flotte 

stjernebilder er synlige, og særlig den røde planeten 

Mars er lett å få øye på. 

 

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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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 3 
Bøker i sekken:  

Explore TB og WB, naturfagkladdebok, Krle-kladdebok og Multi 5a. 

 Oppgaver Læringsmål 
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Hovedregel: Vi skriver dobbeltkonsonant etter kort vokal. 

□ Forklar hovedregelen om dobbel konsonant til en voksen. 

Husker du noen av unntakene? Forklar. 

□ Gjør arkene om dobbelt konsonant.  

□ Jeg øver på reglene om dobbelt 

konsonant. 
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□ Øv godt på å lese ark 7 med høyfrekvente engelske ord. 

Ta tiden. Fyll inn beste tid. 

 

□ Øv godt på å lese s. 59 i TB. Lytt først på   

                                                               www.smartbok.no  

□ Gjør s. 29 i WB (oppgave 13, 14 og 15) 

 

 

□ Ekstra utfordring: Les s. 35 (Cartoon about Calvin and 

Hobbes). Gjør oppg. 45 (s. 21) i WB.  

□ Jeg kan lese arket med ord med flyt 

og rett uttale. 

Tid: ______________________ 

 

□ Jeg kan lese leseleksa med flyt, 

forståelse og rett uttale.  

 

□ Jeg kan skrive og fortelle 5 fakta om 

meg selv på engelsk. 
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Til torsdag: 

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

Merkur og Venus 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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❑ Gjør arkene om geometri som ligger i mappa.  

  

Les faktaboksen godt og bruk linjal til å måle med.  

Se informasjon og egenskapene til de ulike figurene på 

side 108 i Multi 5a.  
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❑ Hver ukedag har et navn med en egen betydning. Finn ut 

hva disse navnene betyr. Finn også ut hvilken betydning din 

fødselsmåned har. Bruk Internett eller oppslagsverk. Skriv i 

Krle-kladdeboka. 

❑Jeg vet hva tid er 

❑Jeg kjenner til tidsregning og 

kalendere i ulike religioner 

http://www.smartbok.no/
https://skole.salaby.no/3-4/naturfag/universet/laer-om-universet/faktabibliotek
https://skole.salaby.no/3-4/naturfag/universet/laer-om-universet/faktabibliotek

