
 

dQ            5.trinn uke 3  

 

Timeplan: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 A B C A B C A B C A B C A B C 

1 økt 
08.45- 10.05 

Norsk Engelsk Matte Naturfag KRLE 

Leselekse 
Stilleles 

Grammar: 
To be/To do 

Repetisjon brøk 

Arbeidshefte  
Puberteten 

Gloseprøve 
/leksesjekk 
Førstehjelp 

 

Friminutt 
10.05- 10.25 

 
 

 
 
 

  

2.økt 
10.25-11.25 

Hva er dikt? At the café 

GRUBLIS 

Brøk 

 

Ute Tema Mu 

 
Førstehjelp 

 

Spising 
11.25- 11.45 

 

Uteskole 
 

   

Friminutt 
11.45-12.05 

  
 
 

 
 

3 økt 
12.05-13.15 

Dikt og tolkning 

Stasjoner brøk: 

Brettspill/ 

terningspill, 

Salaby, 

Praktisk brøk 

med måling av 

volum 

Mu Ute Tema 
Uteskole 

 

Informasjon   Ukas mål 
   

 

• I disse spesielle tider når vi må begrense sosial 
omgang med hverandre, er det viktig at elevene i 
kohortene har det fint sammen. Flere sier at 
ettermiddagene kan bli litt lange og kjedelige når 
fritidsaktiviteter er stengt. Vi oppfordrer til å ta 
kontakt med hverandre og avtale lek og moro 

utendørs       Bruk gjerne Facebooksiden og avtal. 

• Når vi er på turer det lov å kose seg litt ekstra 

med et par kjeks eller varm drikke. Vi anbefaler å 

sende med kun det ditt barn skal spise, og ikke 

fulle kjekspakker. Spesielt i disse koronatider 

ønsker vi ikke at barna skal dele/bytte mat med 

hverandre.  

 

Sosialt mål: Jeg bidrar til at alle i gruppa 
får en fin oppstart i det nye året. 

Folkehelse og livsmestring: Jeg vet 
hva som skjer i puberteten. 

Norsk: Jeg vet hva et dikt er og kan tolke 

og forklare hva de handler om 

Engelsk: Jeg vet når jeg skal bruke do 

eller does. Jeg vet når jeg skal bruke am, 

are eller is.  

Matte: Jeg repeterer det jeg har lært om 

brøk så langt:  

* Regne med brøk som en del av en hel 

og som en del av en mengde. 

* Plassere og lese av brøk på en tallinje. 

* Regne med brøk som er større enn 1. 



 

Friminutt 
13.15-13.30 

 
Ferdig 
13:15 

   

4.økt 
13.30-14.30 

Uteskole  
 

Uteskole/ FYFO Tema Mu Ute 

Uteskole 
Ferdig 14:15 

 

 
 
Ord og utrykk:  
 

Månedens ord  English glossary 

  
Bevissthet 

Luftveier 

Åndedrett 

Pubertet 

Økonomi 
 

Step 1: 

celebrate feire 

meal måltid 

servants tjenere 

gamble spille med 
penger 

invention oppfinnelse 

 
 
HUSK: 
Gloseprøve fredag. 

Step 2: 

celebrate feire 

meal måltid 

servants tjenere 

gamble spille med 
penger 

invention oppfinnelse 

tasty velsmakende 

mashed most 

 
  

  

Lekser 

Til tirsdag Norsk:  

Les teksten i leksemappa høyt for en voksen hver dag. La en 

voksen ta tiden hver gang du leser og skriv opp tiden i skjemaet 

på leksearket.  

 

Til onsdag Engelsk: 

Step 1 og 2: Øv på personal pronouns (logg inn med Feide): 
https://www.lokus.no/open/questelevnettsted5/Language-
Work/Personal-Pronouns 
Øv på to be: 
https://www.lokus.no/open/questelevnettsted5/Language-
Work/To-Be 
Øv på do or does: 
https://www.lokus.no/open/questelevnettsted5/Language-
Work/Do-or-does 
 
 

Til torsdag Norsk: Gjør oppgavene til leseleksa. Husk å lese teksten høyt 

for en voksen! 

 

Til fredag Les og hør på noen pinlige pubertetshistorier på Salaby: 
https://skole.salaby.no/5-7/naturfag/kropp-og-helse/pinlige-
pubertetshistorier/les-pinlige-pubertetshistorier 
 

https://www.lokus.no/open/questelevnettsted5/Language-Work/Personal-Pronouns
https://www.lokus.no/open/questelevnettsted5/Language-Work/Personal-Pronouns
https://www.lokus.no/open/questelevnettsted5/Language-Work/To-Be
https://www.lokus.no/open/questelevnettsted5/Language-Work/To-Be
https://www.lokus.no/open/questelevnettsted5/Language-Work/Do-or-does
https://www.lokus.no/open/questelevnettsted5/Language-Work/Do-or-does
https://skole.salaby.no/5-7/naturfag/kropp-og-helse/pinlige-pubertetshistorier/les-pinlige-pubertetshistorier
https://skole.salaby.no/5-7/naturfag/kropp-og-helse/pinlige-pubertetshistorier/les-pinlige-pubertetshistorier


 

 

UKELEKSE 

 
Matematikk til fredag: Arbeid minst 45 minutter/gjør ferdig  

matematikkhefter om brøk.  

 

Norsk: Les teksten i leksemappa høyt for en voksen hver dag. 

La en voksen ta tiden hver gang du leser og skriv opp tiden i 

skjemaet på leksearket. 

 

Ved fravær send SkoleSMS tlf. 59 44 42 02. Eks: «5 Ola er syk i dag. Hilsen Kari.»  

Telefon team 5: 40905630 (ikke sms) 

 


