
Arbeidsplan for 5 trinn. uke 6 -2023 
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. 

Matematikk Vi arbeider med multiplikasjon og divisjon, s 158 til 163. 

Engelsk Stairs: Chapter 4: Travelling in the British Isles.  

Du lærer om: places, people, food, culture, language.  

II tillegg skal du arbeide med ordklassen: adjectives og arbeide med å lage 

spørsmål og svare på spørsmål. 

Du skal arbeider med lesestykkene s.108-109 i textbook. Side 110-111 er 

valgfritt. Øv og skriv ned glosene som hører til s. 108-109.Gjør oppgavene i 

Workbook fra de aktuelle sidene. 

 

Samfunnsfag Vi arbeider med teknologi. Store oppfinnelser og litt forberedelse til å lage 

“rappomobil” (musefellebil). 

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

KRLE Vi lærer om samisk religion. 

Kunst og håndverk Vi ser på bilder av forskjellige historisk- og samtidskunstnere og tegner 

bilder som fokuserer på tanker og følelser. 

Kroppsøving Utegym. Vi går ut på ski. I dag lager vi ei løype i løssnøen. 

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 skal velge  minst 6 nye ord å lære ( gloser) fra side 108 og 109 i Textbook. 

Matte:  

Torsdag Les i bibliotekboka eller annet i minimum 20min. 

 

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. 

Engelsk: Les side 108-109 i Textbook. Du skal oversette til norsk i tillegg. 

Vil du ha litt mer utfordring: les side 110 og 111 

Ukelekse Gjør ferdig sidene til Workbook side 82. Arbeid med glosene Og gjør ferdig 

oppgavene som er delt på “Skolen min” 

Gjør ferdig matematikkarket. 

Kontaktinformasjon 
Transponder-melding: navn 5 + 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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