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Ukeplan for  

4. trinn 

 

 

Uke 7 og 8 

15.februar - 26.februar 

 

 

 

 

Bursdagsbarn i februar: 

 

 

 

Fag 

 

Læringsmål 

 

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

Jeg kan lage et tankekart og en fortelling på Creaza.  

 

 

Matematikk  

 

Jeg vet hva symmetri er og kan lage mønster.  

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

 

Engelsk 

 

Jeg kan svare på spørmål til en faktafilm. 

 

Jeg kjenner til og kan bruke flere preposisjoner.  

 

Jeg repeterer regler for verb.  

 

 

 

Naturfag 

  

Jeg kan kildesortere og tar hensyn til miljøet.  

 

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 har god orden rundt meg. (Garderoben og 

klasserom). 

 

4A  

 

4B 

Magnus 8.februar 
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Lekseplan for ukene 7 og 8 

 

 

 

 

 

7 

 

 

Norsk leselekse:  

Les side 9-13  i Tuba Luba lesebok 2.  

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

Norsk skrivelekse på Creaza:  

Lag et tankekart på Creaza om teksten Byen Brenner som du har i leselekse. Gå inn på denne 

linken: Tankekart om Byen brenner på Creaza  

 

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

chromebook og send til norsklæreren din.  

 

Husk å øve på øveord og setninger til ordene.  

Matematikk:  

Gul: s. 45  + gjøremål Kikora. 

Grønn: s. 45 og to oppgaver på s. 46 + gjøremål på kikora.  

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

 

Øv ekstra godt på 2,3 og 4 gangen denne uken. Vi prøver oss på en gangetest.  

Engelsk:  

Stairs s.91. Øv godt på de ulike preposisjonene og be en voksen spørre deg.  

 

Classroom, Engelsk, Polar Bears: Se filmen og svar i fullstendige setninger.  

Øv godt på glosene. Quizlet  
 
Ekstra: Les bok på https://www.storylineonline.net/  
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Norsk leselekse: 

Les side side 14- 17 i Tuba Luba lesebok 2.  

 

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

Norsk skrivelekse:  

Lag en tegneserie på Creaza som får frem hvor viktig det er med nettvett. Bruk minst 5 ruter. Vi 

går nøye gjennom dette på skolen. Hver side skal ha både tekst og bilde. Trykk på denne linken: 

Tegneserie om nettvett  

 

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:  

Gul: Ark 1 og 2 + gjøremål på kikora. 

Grønn: Ark 1, 2 og 3 + gjøremål på kikora. 

 

Øv ekstra godt på 5 og 6  gangen denne uken. Vi prøver oss på en gangetest.  

Engelsk:  

 

Stairs s.88-89. Øv godt på de ulike reglene for verb og be gjerne en voksen spørre deg.  

 

Classroom, Engelsk, Sven the ottar: Se filmen og svar i fullstendige setninger.  

Øv godt på glosesetningene. 
 

Ekstra: Les bok på https://www.storylineonline.net/  
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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 7 - Trykk her for Quizlet . 
Øv på alle eller noen. 

Uke 8- Øv på noen eller alle 

setningene til fredag.  

in = i, inni 

on = på 

behind= bak 

in front of = foran 

between = mellom 

next to = ved siden av 

outside = utenfor 

I go to school. (Jeg går til skolen.) 

He goes to school. (Han går til skolen). 

 

We fly. (Vi flyr.) 

The bird flies. (Fuglen flyr.) 

 

You cry. (Du gråter.) 

The girl cries. (Jenta gråter.) 

Uke 7 Uke 8 

skyte, sky, skygge, skyld, skyss, skyve ski, skikk, skille, skilt, skinke, skinne 

Informasjon til hjemmet 
 

 

★ Vi har hatt stort fokus på nettvett i de siste ukene, snakk gjerne med barnet ditt 

hjemme om dette også.  

★ Husk bokbind på ny Tuba Luba lesebok (2).  

★ Husk å levere alle lekser innen fredag.  

★ Vi minner fortsatt om at oppladet Chromebook må være i sekken hver dag. 

★ Vi er så heldige å få pedagog Heidi Roalkvam med oss på trinnet noen dager i uken 

fremover. Hun er nå tilbake fra permisjon og gleder seg til å bli kjent med gjengen. 

Vi andre voksne på trinnet fortsetter også som vanlig.  

★ Uke 9 er vinterferie. Vi ønsker alle en riktig god ferie og gleder oss til å møtes igjen 

på skolen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker dere alle ei flott uke! 

Hilsen oss på 4.trinn.  
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