
5.kl. uke 3, 2022 
Ukens bibelvers: Matteus 6,12: Og tilgi oss vår skyld, 

slik også vi tilgir våre skyldnere. 

Månedens tema: Tilgivelse og overbærenhet 

Lekser Til tirsdag  Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Norsk 

 

 Gjør oppgave 9 side 131.  

Det er lurt å bruke internett til å 

finne svar. Skriv i skriveboka di. 

Øv på diktaten. Skriv i øve-bok. 

 

Gjør oppgave 10, a og b side 131 

Øv på diktaten. Det er diktat torsdag. 

 

Les og tenk over oppgave 10 c og d s131. 

Vi kommer til å snakke om det i timen. 

Les 10 minutt hjemme i en valgfri bok.  

Diktat Og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. 
Vi har lært om falske venner, arveord, lånord og avløserord. 

Matte 

 

Jobb 10 min på campus på 
kapittel 5 hoderegning. 

Gjør oppgave T5 s 140. Skriv tabellen i 
skriveboka di. 

Gjør oppgave  a og b  side 141. 
Skriv i skrivebok. Bruk kalkulator. 

Frivillig: prøv deg på oppgave c       

Jobb 10 min på campus på kapittel 5 

hoderegning. 

Engelsk 

 
 Skriv ferdig diktet «My Favourite Animal» 

på chromebooken (minst 2 vers, med 
rimord). Øv på å lese det høyt med rytme 
og flyt. 

 Prøve i sterke verb:  
Quit, read, ride, ring, rise. 
Øv på ark som ble utdelt på onsdag. 

Samf./natur     

Andre ting Få bokbind på de bøkene 
som mangler det. 

Husk gymtøy!  Få bokbind på de bøkene som mangler det. 

Læringsmål 

Og tema 

Norsk: Lære om språk i Norden.  Utforske likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene.  
Matte: VI jobber med desimaltall og med hoderegning. 

Engelsk: Kunne lese og skrive enkle dikt på engelsk med rim, rytme og fly. 

Samfunn og KRL: Urfolk og samene 

Naturfag: 
Musikk: Stemme, sang og rytme 

Nå er det bestemt at Marit B blir kontaktlærer for 6.trinn og Hilde S for 5.trinn. Fremover vet dere da hvem dere kan kontakte dersom 
det skulle være noe. VI tok en ryddeaksjon i klasserommet forrige uke og fant ut at veldig mange elever manglet bokbind på flergangs-
bøkene sine. Dette ønsker vi å få ryddet opp i denne uka. 
Bare ta kontakt om dere lurer på noe :) 
Kontaktlærer Hilde Salvesen hilde.salvesen@skg.as;  

 

mailto:hilde.salvesen@skg.as

