
Arbeidsplan for 5 trinn. uke 2 -2022 
Mål for uka 

Norsk Kap.5 Si det som det er – Sakprosa. 

Vi arbeider med sidene 68 – 89 de neste ukene. Vi lærer å skrive beskjeder, 

oppskrifter og instruksjoner. Beskrivelser og faktatekster. Vi bruker både 

skriveboka og PC. 

Vi øver på Tastaturbo. 

Matematikk Jeg vet at en brøk består av: teller, brøkstrek og nevner. 
Brøk-addisjon s.126-130 
Brøk- subtraksjons. 130-133 
Arbeide litt med hvordan vi kan finne felles nevner på brøker. 
 

Engelsk Stairs: Vi arbeider med lesestykker og å lese høyt dikt etter lesenivå på 

sidene 85-89. Øv og skriv ned glosene som hører til Gjør oppgavene i 

Workbook fra de aktuelle sidene. 

Mer arbeid med substantiv  entall og flertall, og ubestemt artikkel: a/an 

Samfunnsfag Romerriket. Praktiske oppgaver knyttet til konstruksjoner av utstyr, 

vannveier, katapulter med mer som var en del av Romerriket. 

Musikk Vi ser på gitaren. Vi lærer oss noen enkle akkorder. 

KRLE Vi ser på forskjellige religioner, likheter og forskjeller og lager et skjema som 
kan henges på veggen. 

Kunst og håndverk Videre arbeid med nevrografiske tegninger. Vi jobber med å la ting bli som 
det blir og ikke fokusere på hva vi synes er dårlig med arbeidet vårt, men 
heller hvordan det blir bra. 

Kroppsøving Forskjellige ballspill hvor du beveger deg uten ball. Frilek. 

Sosiale mål Kropp og selvbilde. Kropp og sjølvbilde - Livet og sånn (livetogsann.no) 

Timeplan 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
1 Norsk Norsk Norsk Matematikk 

 

Norsk KH 

2 Matematikk 
 

Norsk Matematikk 
 

Matematikk Norsk KH 

      

3 Engelsk 
 

Mus KRLE Engelsk Kroppsøving 
 

Matematikk 
 

4 Plantime Mus KRLE Plantime Kroppsøving 
 

Engelsk 
 

      

5 Samfunnsfag Krle Mus KH Norsk Samfunnsfag Samfunnsfag 

6 KRLE Mus KH Norsk Klassens time 

 

https://www.livetogsann.no/1-7-trinn/tema-for-kvar-manad/november-kropp/kropp-5-trinn/


Lekser til: 

Tirsdag Les i bibliotekboka eller annet i minimum 20min. 
 

Onsdag Les i bibliotekboka eller annet i minimum 20min. 
Engelsk: Du må øve hjemme på ditt dikt. Husk å skriv og øv på ordene som hører til. 
Matte: arbeidsark oppg 1, 2 Skrives i arbeidsboka 

Torsdag Les i bibliotekboka eller annet i minimum 20min. 
Matte: arbeidsark oppg 3,4. Skrives i arbeidsboka 

Fredag Les i bibliotekboka eller annet i minimum 20min. 
Nå skal du ha øvd så mye på egenvalgt dikt at du kan si det høyt i ei gruppe. 
Matte: arbeidsark oppg 5,6. Skrives i arbeidsboka 

Ukelekse Gjør ferdig sidene til Workbook til lesestykkene du har valgt. Arbeid med glosene. 
Gjøre ferdig oppgavene som er lagt ut fra Rita på Skolen min. 

Kontaktinformasjon 
Transponder-melding: navn 4 + melding + fornavn 

5A Frode Røstad 
Inger Gåre 
 

47827408 
97183464 

frode.rostad@balsfjordskolen.no 
Inger.gare@balsfjordskolen.no 
 

5B Frode Røstad 47827408 frode.rostad@balsfjordskolen.no 
 
 

 

 

Med ønske om en fin skoleuke! 

Hilsen oss på 5. trinn. 
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