
 

UKEPLAN 8 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg kjenner til sj-lyden.  

Jeg kan øveordene. 
  

Engelsk Jeg kan lese og forstå uttrykk knyttet til reiser. 
Jeg kan gi noen eksempler på engelskspråklige land. 

  

Matte Jeg kan analoge og digitale klokkeslett.   
Naturfag Jeg vet hva en vaksine er.   
Samfunn Jeg vet vet hva jernalderen er og når den var.    
KRLE Jeg kjenner noen høytider og leveregler i Islam.   
Sosial kompetanse Selvtillit- Ha tro på at du er noe, kan noe og vet noe.   
Nettvett Kildekritikk   

 

 LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing Norsk 
Les høyt i 10 
minutter. 

Norsk: 
Les høyt i 10 
minutter. 

Norsk 
Les Zeppelin lesebok 
s. 116-117. 
 
 
Les høyt i 10 
minutter. 

Naturfag: 
Les  Gaia s. 151 og s. 153. 
 
Les høyt i 10 minutter. 

Skriving Målsjekk: 
Skriv om igjen det 
du ikke fikk  riktig 
på målsjekken. 
Få underskrift. 
 
Norsk: 
Skriv en fortelling 
om en gang du var 
syk. Minst 10 
setninger.  

Sosial kompetanse: 
Skriv om en gang du 
brukte den sosiale 
egenskapen respekt. 
Skriv hele historien, 
minst 10 setninger. 
 

Norsk:  
Gjør oppgave 1 a,b og 
c s.117  i Zeppelin 
lesebok. 
 

Naturfag: 
Gjør oppgave 21 s.161.  

Regning  
Multi smart øving 
hvis du har tid :)) 

Matte: 
Jobb 10 minutter på 
smart øving, gjerne 
mer.  

 Matte: 
Jobb 10 minutter på 
smart øving, gjerne mer. 

Engelsk Engelsk: 
Les teksten på side 
78 høyt for en 
voksen. Bytt på å 
lese de forskjellige 
rollene.  
 
Skriv ned 4 
vanskelige ord fra 
teksten. 

 

 Engelsk: 
Les teksten på side 78 
høyt for en voksen. 
Bytt på å lese de 
forskjellige rollene. 
Øv på å lese med 
innlevelse og flyt 
 
Skriv ned 4 vanskelige 
ord fra teksten. 
 

Engelsk: 
Les side 72 i my textbook. 
Øv på å lese med god flyt 
og uttale. 
 
Les teksten inn på 
voicerecorder og hør 
gjennom etterpå.  

Ukelekse ● Øve på gloser og øveord. Det blir målsjekk på fredag. 
● Lade chromebook 
● Ha med blyant og visk 



 

 

 

ORDENSELEVER Gloser 

Sara og Lukas K. 
 

Easter - påske 
really - virkelig/veldig 
snake - slange 
excited - spent 
work - arbeide 
travel - reise 
world - verden 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

 
Una 

18.februar. 
Gratulere! 

Sjø, sju, sjette, pysj, 
sjekk, sjåfør, sjømann, 
sjelden, sjokolade og 

sjiraff.  

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

● Lilla og oransje gruppe skal ha uteskole på onsdag kl. 10.00 - 13.10. Ha på gode klær og ha 
med vanlig mat og vannflaske. 

● På fredag skal 4. trinn til Vågen VGS for å se forestillingen “Petter og Ulven” i regi av DKS. 
Vi tar buss fra skolen kl. 10.00 og buss tilbake kl. 11.30. 

● Minner om vinterfest for 4. - 6. klasse torsdag kl. 19.00 - 21.00. Husk påmelding inne 
mandag 18.2. 

 

 
 
 
  

Klassetelefon:   48009408  

Ukeplan 4. trinn: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

Matte 
Norsk 

Matte 
Norsk 

Matte 
Norsk 

Norsk Norsk 
Målsjekk/ bibliotek 

10.00 - 
11.00 

Engelsk Sosial 
kompetanse 

Musikk  
K&H  
Uteskole  

Naturfag DKS 
 

11.40 -  
13.10 

Gym 
 
 
 

Matte Musikk 
K&H 

Engelsk 
 
Samfunn 

DKS 
 
Norsk 
Matte 

 


