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Ukeplan for  

4. trinn 

 

Uke 48 og 49 

23.november - 4.desember 

 

 

 

 

 

 

 

Bursdagsbarn i november 

og desember: 

 

Ukens elever 

 
 

Fag 

 

Læringsmål 

 

Norsk  Jeg kan lese og skrive et leserinnlegg.  

Jeg kjenner til og kan fortelle litt om forfatteren Roald Dahl.  

Jeg kan skrive dobbel konsonant på riktig sted.  

 

 

Matematikk  

 

Jeg vet hva negative tall er.  

Jeg kan runde av og legge sammen tall.  

 

Engelsk 

Jeg kan lese med god flyt og fremføre litt av et eventyr.  

 

Jeg kan fortelle om Roald Dahl på engelsk. 

 

 

 

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 sprer gode ord til mine klassekamerater.  

 

 

4A  

Gabriel 1. november 

Ole 2. november 

Endre 2. november  

Tobias 11. november 

Christian 18. november  

Isak 18. november  

Sarah 10. desember  

Hedvig 21. desember  

 

4B 

Lill 1.november 

Silje 19.november 

Margrethe 25.november 

Anna 4.desember  

Sindre 11.desember 

4A 

Uke 48: Hedvig og Gabriel  

Uke 49: Embla og Gustav 

 

4B 

Uke 48: Audun, Nova og Emma 

Uke 49: Magnus og Anna 
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Lekseplan for ukene 48 og 49 

 

 

 

 

 

48 

 

 

Norsk leselekse:  

Bruk BO og jobb med side 75 -79 i Tuba Luba. Fra Charlie og sjokoladefabrikken. Øv på å 

lese høyt og tydelig med god flyt.  

 

Les minst 15 min. hver dag i egen bok.  

Norsk skrivelekse:  

Svar på spørsmålene side 76 og 77 hører til leseleksa. Skriv i lekseboka og husk fullstendig 

setning. Overskrift Charlie og sjokoladefabrikken. Oppgavene på sidene er frivillige å gjøre.  

 

Ekstra: Tegn og skriv en beskrivelse av din fantasiperson som kunne vært med i Charlie og 

sjokoladefabrikken.  

 

Husk å øve på øveord og setninger til ordene.  

Matematikk:  

Gul: ark 1 og 2. + 15 min MSØ 

Grønn: ark 1,2 og 3. + 15 min MSØ 

Engelsk:  

-Stairs s 36 - 37. Les flere ganger til du leser med flyt. Oversett muntlig til norsk. Husk å ta med 

Stairsboka på skolen hver dag.  

- Gjør ferdig Creaza om Little Red Riding Hood. Vis oppgaven på Creaza til en voksen hjemme når 

du er ferdig.  

- Gloseprøve på fredag. Quizlet uke 48 ligger på Classroom.  

 

 

 

 

 

 

49 

Norsk leselekse: 

Les de to sidene fra Aftenposten jr. s.10-11. Les godt, og minst to ganger høyt for en voksen. 

Fortell en voksen hva tekstene handler om, og si hva du mener om et av leserinnleggene på s.11. 

 

Les minst 15 min. hver dag i egen bok.  

Norsk skrivelekse:  

Svar på oppgavene til tekstene i Aftenposten jr. som ligger på classroom, “Skrivelekse uke 49”. 

Svar med utfyllende setninger. Husk stor bokstav og punktum! 

Les godt gjennom svarene dine før du leverer.  

 

Ekstra: 

Skriv et kort leserinnlegg om et tema du er engasjert og interessert i. Etterlign leserinnleggene på 

s.11 for hvordan det kan skrives.  

Skriv det som et eget dokument som du leverer samme sted på classroom. 

 

Husk å øve på øveord og setninger til ordene.  

Matematikk:  

Gul: ark 1 og 2. + 15 min MSØ 

Grønn: ark 1,2 og 3. + 15 min MSØ 

Engelsk:  

-Les teksten om Roald Dahl på Classroom, Engelsk, “Leselekse uke 49”. 

-Jobb med side 48 og øverst side 49 i Quest workbook.  

Husk å ta med bøkene på skolen!  

- Gloseprøve på fredag. Quizlet uke 49 ligger på Classroom.  

 

Ekstra: les teksten om Matilda som ligger samme sted som teksten om Roald Dahl. Jobb med 

oppgavene om Matilda i Quest workbook side 49. 
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Gloser: 

 

 

Øveord:  

 

Øv muntlig og skriftlig på gloser og øveord. Øv på setninger til øveord. Setninger til gloser er frivillig. 
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Uke 48 Uke 49 

tired = trøtt 

old = gammel 

someone = noen 

better = bedre 

in the wood = i skogen  

parents = foreldre 

became = ble 

famous = berømt 

factory = fabrikk 

author = forfatter 

Uke 48 Uke 49 

nøkkel, nøkler, sykkel, sykler, 

seddel, sedler 

fakkel, fakler, vaffel, vafler, tøffel, 

tøfler 

Informasjon til hjemmet 
 

★ Veldig god innsats av elevene under leseukene som nå er overstått. Det har blitt mye 

lesetrening og arbeid med tekster, både skjønnlitterære og saktekster. Tusen takk 

for premier til leselodd - det ga ekstra motivasjon!  

★ Minner om at de grønne konvoluttene til omvendt julekalender leveres innen 

1.desember. Det skal ikke være navn på konvolutten. Takk for at dere er med i 

omvendt julekalender.  

★ Vi gleder oss til mange koselige adventsstunder i klassen med et budskap om å spre 

glede til hverandre.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker dere alle ei god uke! 

Hilsen oss på 4.trinn.  
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