
 

 

 

Ukeplan for  

4. trinn 

 

Uke 39 og 40 

21.september-2.oktober 

 

 

 

 

Bursdagsbarn i september 

og oktober: 

4A  

Ludvig 21. september 

Ylva 30. september  

 

4B 

Nova 22.september 

Emma 23.september 

Isak 24.september 

Henrik H 30.september 

Alva 6.oktober 

Mari 15.oktober 

Mikkel 26.oktober 

 

Ukens elever 

4A 

Uke 39: Christian og Endre 

Uke 40: Bjørn Johan og Emilie 

4B 

Uke 39: Mathias og Margrethe  

Uke 40: Martin og Alva 

 
 

Fag 

 

Læringsmål 

 

Norsk  Jeg kan lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker 

og andre tekster og samtale om hva tekstene betyr. 

Jeg øver på sammensatte ord.  

 

 

Matematikk  

 

Jeg kan plassverdisystemet med ener-, tier-, hundrer- og tusenplass. 

Jeg kan runde av til nærmeste hundrer og tusener.  

 

Engelsk 

 

Jeg kan stille spørsmål og svare i presens, muntlig og skriftlig. 

 

 

Naturfag 

  

Jeg kan fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd er.  

Jeg kan fortelle om hvilke rettigheter dyr har. 

 

KRLE 

 

Jeg er en god venn og deler gode ord. 

 

Sosial kompetanse

 

  

Jeg husker på å vaske hender når jeg kommer inn om morgenen og 

etter friminutt.  

 

Jeg husker på lyttestilling og holder god orden.  
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Lekseplan for ukene 39 og 40 

 

 

 

 

 

39 

Norsk leselekse:  

Bruk BO og jobb med sidene 28 - 29  i Zeppelin lesebok. Øv på å lese høyt og tydelig med god flyt. 

Les minst tre ganger.  

 

Les minst 15 min. hver dag i egen bok.  

Etterhvert når du er ferdig med ei bok, skriver du boktips på Classroom (det ligger på Classroom 

under norskfaget). 

Norsk skrivelekse:  

Velg to av diktene på side 28 og 29 i Zeppelin lesebok. Skriv diktene pent inn i lekseboka. Tegn til. 

Ekstra: Skriv ditt eget dikt om HØST i lekseboka di.  

 

Husk å øve på øveord.  

Matematikk:  

Gul: S. 10 i multi oppgavebok. + 15 min MSØ. 

Grønn: S. 10 multi oppgavebok og ekstra ark. + 15 min MSØ. 

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

Engelsk:  

Velg det nivået som passer best for deg. Øv på gloser. Legg bokbind på Stairs hvis du ikke har. 

              Step 1: Stairs s. 13.  

              Step 2: Stairs s. 14.  

Gloseprøve på fredag. Quizlet uke 39 ligger på Classroom.  

 

 

 

 

 

 

40 

Norsk leselekse:  

Bruk BO og jobb med sidene 30-33 i Zeppelin lesebok. Snakk med en voksen om det du har lest. 

Hva likte du i teksten? Hva likte du ikke i teksten? 

 

Les minst 15 min hver dag i egen bok. Husk boktips på Classroom når du er ferdig med ei bok.  

Norsk skrivelekse:  

Lag et tankekart om HØST i lekseboka di. Her kan du skrive om hva som skjer med bladene på 

trærne, hva du liker med høsten, hvilke måneder som er høstmåneder, noen du kjenner som har 

bursdag på høsten, noe kjekt du har opplevd nå i høst, noe du har lært i høst osv. Tegn til.  

 

Ekstra: Skriv et tankekart om vennskap i lekseboka di.  

 

Husk å øve på øveord.  

Matematikk:  

Gul:  S. 11 i multi oppgavebok + 15 min MSØ  

Grønn: S. 11 og 12 i multi oppgavebok + 15 min MSØ.  

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

 

Engelsk:  

Øv på gloser. Legg bokbind på Stairs hvis du ikke har. 

              Alle: Stairs s. 15  

              Ekstra: Poems   

Gloseprøve på fredag. Quizlet uke 40 ligger på Classroom.  

 
Gloser: 

Uke 39 Uke 40  

empty = tom 

no one = ingen 

paints = maler 

plants = planter  

pretty = søte 

poems = dikt 

cage = bur 

monkey = apekatt 

everyone = alle  

a few = noen få  
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Øveord:  

Uke 39 Uke 40 

ganger, mange, lange, lenge, synge, 

stenge 

klovn, torg, sorg, korg, vogn, borg,  

 

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

 

 

Informasjon til hjemmet 
 

★ Fotografering. Det blir gruppebilde + motiv for 4a mandag 21. september  og for 4b 

tirsdag 22. september.  

★ Takk for godt oppmøte på foreldremøtet. Vi setter stor pris på et godt samarbeid med dere. 

Referat er sendt ut på mail.  

★ Vi ønsker at foresatte ser over leksene.  

★ Pennal. Husk å ta med blyanter, fargestifter og visk hver dag. Vi har ikke lov til å dele.    

★ Vi ser at flere trenger påminnelser om å holde god orden i bøker, sekk og garderobe. Snakk 

gjerne om dette hjemme.  

★ Torsdag 1.oktober er vi så heldige å få besøke Valbergtårnet. 4A klokken 10.00 og 4B 

klokken 11.30. Vi går ned og tar buss tilbake på skolen. Vi spiser på skolen. Kle deg etter 

været.  

★ Høstferie. Vi ønsker dere en fin og avslappende høstferie. Første skoledag etter ferien er 

mandag 12.oktober.  

★ Torsdag 17.september hadde vi forfatterbesøk av Jørn Lier Horst. Det var stor stas!  

Her er bilde fra dagen:  

 

 

 

 

Ønsker dere ei flott uke! 

Hilsen oss på 4.trinn.  
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