
ARBEIDSPLAN FOR 5.KLASSE UKE 41  

Dato: 

8.-12.oktober 

 

Ordenselever: 

Sebastian og Nikolai 

Sosialt mål: 

Jeg rekker alltid opp handa for å be om ordet. 

Jeg viser respekt ved å ikke småprate eller forstyrre på annet vis.  

Annet:  

Jeg holder det ryddig på pulten min og holder det ryddig i hylla 

mi. 

TEMA OG MÅL 

FAG TEMA – denne uka  

jobber vi med  

Mål etter uka/Jeg kan/har lært 

Norsk Øve til nasjonale prøve i norsk -Lesehastighet 

-Leseforståelse 

--ha ei tydelig og oversiktlig skriftforming 

-få kjennskap til ny litteratur for barn.. 

Matematikk       Titallsystemet 

Forberedelse til Nasjonale prøver 

Jeg kan 2-3-4- og 5-gangen 

-Regning med oppstilling: addisjon og 

subtraksjon. 

-Negative tall 

Engelsk           Meeting people 

Forberedelse til nasjonal prøve i engelsk 

Beskrive personer 

-Bøye to be og lære regelen. 

-engelske spørreord, kunne bruke dem. 

-Lære å skrive ukedagene på engelsk. 

-Lære årstidene. 

Krle Fattige og rike (krle-boka s.154) 

Arbeidsoppgaver s. 158+162+163 

-kunne fortelle hva fattigdom er 

-kunne fortelle hvordan det er med 

fattigdommen i verden. 

-kunne diskutere temaet fattig-

rik/rettferdighet. 

 

-Samfunnsfag 

-naturfag 

-Landsdel og fylker. 

 

-Mangfold i naturen:skogen- 

 

-Kunne plassere fylkene i norge på kartet. 

Øv gjerne hjemme på 

https://online.seterra.com/nb/vgp/3241  

-om noen småkryp i naturen , hvilken 

nytte de gjør, og at planter er mat for 

mange dyr. 

 

https://online.seterra.com/nb/vgp/3241


 

Lekser – dette skal jeg gjøre hjemme  

Fag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Norsk Les i egen bok 10 min. 

Bruk leselogg 

Leselekse på ark Leselekse på ark Leselekse på ark 

 

Matematikk  

Øve 2-3-4 gangen 

Multi grunnbok: s.25 

oppgave 1.58 og 1.59. 

 Gjøres i 

innleveringsboka. 

. 

-Øv på 2-3-4-og 

5.ganggen 

PRØVE! 

 

Engelsk Textbook s. 20. Les 2-4 

ganger og oversett til 

norsk. Skriv de nye 

ordene som er i margen 

og lær dem. 

  Les side 21 i Textbook . 

Les 2-4 ganger og 

oversett til norsk.  

Nasjonale prøver i regning, engelsk og norsk starter i uke 43 og fortsetter i uke 44.Vi starter med å forberede oss til nasjonale prøver 

denne uka. Mandag ser vi på eksempeloppgaver 5.trinn i regning og torsdag/fredag blir det forberedelse til nasjonal prøve i engelsk. 

Ingen lekse i MultiSmart denne uka, men det er lov til å øve med MultiSmart Vi repeterer 2-3-4-og 5-gangen denne uka. Fint om dere 

hjemme setter av tid til øving flere ganger denne uka. Elevene får med seg ark med gangetabell hjem. Torsdag blir det en liten prøve. 

Kroppsøving: innegym. Husk dusjeutstyr.  

Mobilskole: SSN 5 til 03686. 

Epost: 

    Alma-Tove: 

 Balalmhol@Balsfjordskolen.no 

Rita: 

rita.lofthus@balsfjordskolen.no 
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