
 

 

 

Ukeplan for  

4. trinn 

 

Uke 44 og 45 

26.oktober - 6.november 

 

 

 

 

Bursdagsbarn i oktober og 

november: 

4A  

Gabriel 1. november 

Ole 2. november 

Endre 2. november  

Tobias 11. november 

Christian 18. november  

Isak 18. november  

 

4B 

Alva 6.oktober 

Mari 15.oktober 

Mikkel 26.oktober 

Lill 1.november 

Silje 19.november 

Margrethe 25.november 

 

Ukens elever 

4A 

Uke 44: Robin og Sarah  

Uke 45: Sofus og Tobias  

 

4B 

Uke 44: Lasse og Henrik S. 

Uke 45: Henrik H. og Iver 

 
 

Fag 

 

Læringsmål 

 

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

og andre tekster og samtale om hva tekstene betyr. 

Jeg kan kj-lyden og kan skrive ord som starter med kj-lyd. 

 

 

Matematikk  

 

Jeg vet hva negative tall er.  

Jeg kan runde av og legge sammen tall.  

 

Engelsk 

Jeg kan navnene på de tolv månedene på engelsk.  

 

Jeg øver på de høyfrekvente ordene.  

 

Jeg kan bruke a/ an riktig.  

 

 

 

Naturfag 

  

Jeg kan fortelle om dyr som har levd før.  

Jeg kan fortelle hva en fossil er. 

 

KRLE 

 

Jeg er en god venn og deler gode ord. 

 

Sosial kompetanse 

 

Jeg hilser på andre med øyekontakt.  
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Lekseplan for ukene 44 og 45 

 

 

 

 

 

44 

Norsk leselekse på ark:  

Bruk BO og jobb med sidene  43-45 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.  

Norsk skrivelekse: 

Skriv navnet ditt loddrett i lekseboka. Skriv et adjektiv til hver bokstav. Vi gjennomgår dette felles 

på skolen på mandag. Pynt og tegn til. 

 

Ekstra: Søk og finn ut hva navnet ditt betyr! Du kan enten høre med foreldrene dine hjemme, 

eller så kan du søke på chromebooken din sammen med en voksen. Skriv ned betydningen i 

lekseboka. Kanskje du finner ut når du har navnedag også? 

 

Husk å øve på øveord og setninger til ordene.  

Matematikk:  

Gul: s. 16, s. 17 (oppgave 31 og 32) + gjøremål uke 44 på Kikora.  

Grønn: s. 16 og  s. 17 + gjøremål uke 44 på Kikora. 

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

Engelsk:  

-Leseleksen finner du på Classroom under Engelsk, Les begge sidene flere ganger til du leser med 

flyt. Oversett muntlig til norsk.  

-Jobb med ark: Engelsklekse uke 44 

-Øv minst 10 minutter på høyfrekvente ord. Les ordene som vises. 

-Gloseprøve på fredag. Quizlet uke 44 ligger på Classroom.  

 

 

 

 

 

 

45 

Norsk leselekse på ark:  

Bruk BO og jobb med sidene 46-48 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.  

Norsk skrivelekse:  

Lag overskrift i lekseboka “Skrivelekse uke 45”. Gjør oppgave 1 a og b og 2 a og b side 48 i 

Zeppelin lesebok.  Du kan gjerne tegne til.  

 

Ekstra: Gjør oppgave 3 side 48 i Zeppelin lesebok. Skriv i lekseboka. 

 

Husk å øve på øveord og setninger til ordene.  

Matematikk:  

Gul: s. 20 og s. 21 (kun 4 a-h og 5 a-h)  

Grønn: s. 20, 21 (4 a-h og 5 a-h) + side 19 (på ark om limes inn i matte lekseboken)  

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

Engelsk:  

-Stairs s 30 - 32. Les flere ganger til du leser med flyt. Oversett muntlig til norsk.  

-Gjør arket om Body Parts på Classroom. 

-Øv minst 10 minutter på høyfrekvente ord. Les ordene som vises. 

Gloseprøve på fredag. Quizlet uke 45 ligger på Classroom.  

Gloser: 

Uke 44 Uke 45 

children = barn 

October = oktober 

pumpkin = gresskar 

candle = stearinlys 

sweets = godteri 

heel = hæl 

thumb = tommel  

stomach = mage  

back = rygg 

mouth = munn  
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Øveord:  

Uke 44 Uke 45 

kjøkken, kjøleskap, kjeller, kjele, 

kjeks, kjøtt 

kjetting, kjeltring, kjede, kjevle, 

kjeve 

 

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

 

 

Informasjon til hjemmet 
 

★ Takk for utviklingssamtaler. Vi setter pris på et godt samarbeid med dere. 

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

garderobe. Snakk gjerne om dette hjemme. Vi har en liten garderobe og setter pris 

på at alle har kun det de trenger hengende der.  

★ Chromebook. Minner om at denne må lades hver dag. Ha gjerne headset eller 

lignende liggende i sekken. 

★ Det sosiale målet for disse ukene er å hilse på hverandre med øyekontakt og huske 

på at smil smitter. Hvorfor er dette viktig? Snakk gjerne sammen om dette 

hjemme.  

★ Planleggingsdag. Minner om at fredag 13. november er planleggingsdag for både 

SFO og skole.  

★ Leseuker på Lassa skole fra uke 44 - 47: 

I disse ukene setter vi av ekstra tid til lesesiestaer og ulike leseaktiviteter på skolen. 

Målet er at elevene:  

● videreutvikler leseferdighetene sine 

● får økt leselyst og leseglede 

● kan samtale og reflektere over innhold i tekster. 

Med leselotteri i klassene ønsker vi å motivere elevene til ekstra leseinnsats. Husk å 

signere leseloddark hjemme og ta med på skolen.  

Vi skal kose oss med lesing og ulike leseaktiviteter. Vi avslutter med trekning av leselodd i 

slutten av uke 47.  

Vi kan dessverre ikke motta premier hjemmefra grunnet smittevernhensyn.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker dere ei nydelig uke! 

Hilsen oss på 4.trinn.  
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