
ARBEIDSPLAN FOR 5.KLASSE UKE 46 

Dato: 

12.-15 november 

 

Ordenselever: 

Patrick og William 

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 Synonymer 

Antonymer 

(Språkboka s.50-->) 

-Vite hva synonymer er/kunne bruke dem. 

-Vite hva antonymer er/kunne bruke dem. 

-Lesehastighet 

-Leseforståelse 

-Ha ei tydelig og oversiktlig skriftforming 

Matematikk  

-Desimaltall 

• Skrive og bruke tall med tideler 

og hundredeler 

• Skrive en brøk som desimaltall 

 

 

• Å skrive og bruke tall med 

tideler og hundredeler 

• Plassere desimaltall på tallinje 

• Legge sammen og trekke fra 

desimaltall 

 

 

Engelsk  

Adjektiv 

Uttrykke mening-: like doing/can`t 

 

 

Samtale litt om interesser. 

-bruke can-can`t 

-I like.... 

. 

Krle Kristendommens eldste historie. 

Kristendommens begynnelse. 

Livet til de første kristne. 

(Krle-boka s.6-->) 

-vite hvordan kristendommen begynte. 

-Vite noe om livet til de første kristne.  

-Samfunnsfag 

-naturfag 

Norden og Istiden.  

 

-Vite når det var istid i Norge/Norden. 

Tidslinja. 



 

Mennesket og skogen(fortsettelse fra 

forrige uke.).s 124-130. 

 

 

 

-Vite hvilke land som hører til Norden. 

-fortelle om hvordan vi brukte skogen før 

og i dag. 

 

 

Lekser – dette skal jeg gjøre hjemme  

Fag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Norsk Les 15 min. I egen bok. 

Bruk leselogg. 

Les 15 min. I egen bok.. 

Bruk leselogg. 

Les 15 min. I egen bok. 

Bruk leselogg. 

FRIDAG 

Matematikk Arbeidsark: gjør 

oppgave 7.22, 7.23 og 

7.24. 

Gjøres i vanlig 

arbeidsbok. 

MultiSmart øv minst 15 

min 

 

MultiSmart øv minst 15 

min 

FRIDAG 

Engelsk Workbook side 24, 

begge oppgavene. Her 

bør du bruke Textbook 

side 38 

 Les s. 39 i Textbook. Les 

teksten minst 3 ganger 

og oversett.+ workbook 

s.25, oppg.40 

FRIDAG 

 

NB! 5.trinn har fri fredag i denne uka. Mandag og tirsdag i neste uke har 5.klasse fri 

sammen med hele skolen. 

 

Kroppsøving: innegym. Husk dusjeutstyr.    

                    Balalmhol@Balsfjordskolen.no 

Rita: 

rita.lofthus@balsfjordskolen.no 
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