
ARBEIDSPLAN FOR 5.KLASSE UKE 43 

Dato: 

22.-26.oktober 

 

Ordenselever: 

Jonas og Hamza 

Sosialt mål: 

 

Jeg vet hva respekt for andre betyr, og viser andre respekt..  

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 Alfabetet 

(Språkboka s.40 -->) 

Nasjonale prøver  (lesing) 

-Kunne ordne ord i alfabetisk rekkefølge 

-Lesehastighet 

-Leseforståelse 

-Ha ei tydelig og oversiktlig skriftforming 

 

Matematikk • Multiplikasjon med rutenett. 

• Multiplikasjon av ensifret og 

tosifret tall. 

• Gangetabellen forlengs og 

baklengs. 

• Sammenhenger mellom 

multiplikasjon og divisjon. 

-6,7,8 og 9-gangen 

-å bruke rutenett til å multiplisere. 

-å multiplisere med en- og tosifret tall. 

 

 

Engelsk           Meeting people 

Hva sier vi når vi møter noen nye 

mennesker? 

-Ukedagene og årstidene. 

-Beskrive personer 

-samtale med en ny person/fortelle om 

meg selv og stille spørsmål 

- skrive ukedagene på engelsk. 

-skrive årstidene. 

Krle FN og menneskerettigheter 

-diskriminering 

-respekt 

(Krle-boka s.144-->) 

-vite hva FN er 

-vite hva vi mener med 

menneskerettigheter 

-vite hvilken betydning FN har for 

menneskerettighetene 

-vise respekt for hverandre og  

Ulik tro 

 



-Samfunnsfag 

-naturfag 

Norden og Istiden.  

 

 

Mangfold i skogen: dyr 

 

 

 

-Vite når det var istide i Norge/Norden. 

Tidslinja. 

-Vite hvilke land som hører til Norden. 

 

 

Lekser – dette skal jeg gjøre hjemme  

Fag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Norsk Les i egen bok 15 min. 

Bruk leselogg 

Lese i egen bok 15 min. 

Bruk leselogg. 

Leselekse på ark Leselekse på ark 

 

Matematikk  

MultiSmartøving minst 

20 min. 

Arbeidsark:  oppgave 

3.37 og 3.38. 

 Gjøres i 

innleveringsboka. 

. 

-Øv på 6,7,8 og 9-

gangen. 

 

Engelsk   Workbook s.15 oppgave 

25. Du må bruke 

Textbook s 20-21 for å 

svare på spørsmålene. 

 

Pugg ukedagene (du 

finner dem i workbook 

s.14) og årstidene: 

winter- spring-summer 

autumn. 

Denne uka blir det nasjonal prøve i regning mandag og i engelsk tirsdag. 

NB : Hvis en elev er syk den dagen det gjennomføres Nasjonal prøve, tas prøven senere i uka. 

Kroppsøving: innegym. Husk dusjeutstyr.  

Mobilskole: SSN 5 til 03686. 

Epost: 

    Alma-Tove: 

 Balalmhol@Balsfjordskolen.no 

Rita: 

rita.lofthus@balsfjordskolen.no 
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