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Ukeplan for  

4. trinn 

 

 

Uke 10 og 11 

8.mars - 19.mars 

 

 

 

 

Bursdagsbarn i mars: 

 

 

 

Fag 

 

Læringsmål 

 

Norsk  Jeg øver på å ha den gode flyten når jeg leser.  

Jeg kan planlegge og skrive en påskekrim.  

 

 

Matematikk  

 

Jeg vet hvordan jeg finner ut areal og omkrets av en figur.  

Jeg vet hva parallellforskyving er og kan lage mønster med det.  

 

Engelsk 

 

Jeg kan lese med god flyt og uttale.  

 

Jeg kan levere en lydfil. 

 

Jeg kan skrive setninger med adjektiv.  

 

 

 

Naturfag 

  

Jeg kan regler for nettvett.  

 

KRLE 

 

Jeg kan fortelle om noen av gudene i hinduismen. 

Jeg kjenner til religiøs praksis og noen høytider i hinduismen. 

Jeg kan gjenkjenne kunst knyttet til hinduismen. 

 

Sosial kompetanse 

 

Jeg tar godt vare på mine klassekamerater.  

 

4A  

Atrisa 9. mars  

Jacob 10. mars 

Julie 16. mars  

Mari 28. mars  

 

4B 

William 11.mars 

Martin 24.mars 
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Lekseplan for ukene 10 og 11 

 

 

 

 

 

10 

 

 

Norsk leselekse:  

Les side 22-25  i Tuba Luba lesebok 2.  

 

Hver dag: Kos deg med å lese i minimum 15 minutter i en valgfri bok.  

Norsk skrivelekse:  

Gjør oppgaver og spørsmål side 23 og 24 i Tuba Luba. Overskrift “Svein og rotta gjennom 

solsystemet”. Skriv i norsk leksebok. Du kan gjerne tegne en tegning som passer til det du har 

lest.  

 

Ekstra: Skriv fem setninger som forteller om det du har lest. 

 

Husk å øve på øveord og setninger til ordene.  

Matematikk:  

Gul: s. 48 og 49  + 20 minutter MSØ.  

Grønn: s. 48, 49 og 50 + 20 minutter MSØ.  

Husk at du skal føre svarene fint inn i matematikk leksebok. Se sjekklisten. 

 

Øv ekstra godt på 7 gangen denne uken. Vi prøver oss på en gangetest.  

Engelsk:  

Gul lesing: Stairs s.60. Les flere ganger slik at du leser med god flyt. Oversett til norsk.  

Grønn lesing:  Stairs s.60, 56 og 59. Les flere ganger slik at du leser med god flyt. Oversett til 

norsk.  

 

Alle: Skriv overskrift Adjective chant i engelsk skrivebok. Les og skriv minst fem av linjene på side 

58 i Stairs. Sett strek under adjektivene.  

 

 

 

 

 

 

11 

Norsk leselekse: 

Les side side 26-30 i Tuba Luba lesebok 2.  

 

Hver dag: Kos deg med å lese i minimum 15 minutter i en valgfri bok.  

Norsk skrivelekse:  

 

Denne og neste uke skal du skrive videre på påskekrimmen din som du har planlagt og begynt på 

på skolen. Det er viktig å se godt gjennom både innhold og rettskriving. Påskekrimmen skal leses 

og vises for en voksen før du leverer innen fredag 26.mars. Se flere kriterier på Classroom der du 

skriver fortellingen.  

 

Ekstra : Gjør spørsmålene fra sidene du har lest i Tuba Luba. Svar i leksebok, på ark eller skriv på 

chromebook og send til norsklæreren din.  

 

Husk å øve på øveord og setninger til ordene.  

Matematikk:  

Gjør s. 53, 54 og 55 i multi oppgavebok.  

Husk at du skal føre svarene fint inn i matematikk leksebok. Se sjekklisten. 

 

Øv ekstra godt på 8 gangen denne uken. Vi prøver oss på en gangetest.  

Engelsk:  

Gul lesing: Stairs s.61. Les flere ganger slik at du leser med god flyt. Oversett til norsk.  

Grønn lesing:  Stairs s.61 og 62. Les flere ganger slik at du leser med god flyt. Oversett til norsk.  

 

Alle: Les leksen din mens du tar opp lydfil og lever på Classroom. Se Classroom, Engelsk, Lydfil 

uke 11.  
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Gloser: 

 

Øveord:  

 

Øv muntlig og skriftlig på gloser og øveord. Øv på setninger til øveord. Setninger til gloser er frivillig, 

men anbefales. 
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Uke 10 - Trykk her for Quizlet . 
Øv på alle eller noen. 

Uke 11- Trykk her for Quizlet . 
Øv på alle eller noen.  

quick = fort 

late = sen 

ready= klar 

done = ferdig 

arrive = ankomme 

close the gate = steng porten 

supper = kveldsmat 

Hurry up! = Skynd deg! 

go to work = gå på jobben 

Have a nice day!= Ha en fin dag! 

must = må 

after = etter 

free = fri 

half an hour = en halv time 

Uke 10 Uke 11 

skifte, skitten, skynde, skylte, skinner sjakk, sjal, sjokolade, sjåfør, sjø 

Informasjon til hjemmet 
 

 

Håper dere alle har hatt en god vinterferie!  

 

● De neste ukene vil vi ha mye fokus på skriving. Elevene skal 

planlegge og skrive en påskekrim som skal leveres på 

Classroom før påske. Vi vil lese krim, lære mer om skriving og 

planlegge påskekrimmen på skolen. Planleggingsdokumentet 

og selve påskekrimmen skal begge skrives på Classroom. Noe 

jobber vi med på skolen og noe blir lekse. Vi minner 

om forfatterbesøket vi hadde i høst av Jørn Lier Horst 

som fortalte og leste fra Detektivbyrå nr.2 for oss. 

Kanskje noen får noen tips fra bøkene hans? Vi gleder 

oss til å lese spennende påskekrim skrevet av kreative 

elever!  

● Vi ser at flere glemmer å ta med Stairs lesebok på 

skolen. Fint om dere kan minne hverandre om at bøker alltid legges i sekken 

etter at leksene er gjort. Kun Multi-oppgavebok kan ligge hjemme.  

● Utviklingssamtaler vil komme litt etter påske. Mer informasjon kommer.  

I disse ukene før påske kommer vi til å ha noen kartleggingsprøver.  

● Vi skal ha om areal og omkrets i matematikk fremover. Det hadde vært supert 

om elevene kan ha en linjal i pennalet sitt. 

 

 

 

Ønsker dere alle ei flott uke! 

Hilsen oss på 4.trinn.  
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