
 

UKEPLAN 7 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg kjenner til sj-lyden.  

Jeg kan øveordene. 
  

Engelsk Jeg kan bruke enkle lytte- og lesestrategier for å forstå 
hovedinnholdet i en tekst om en dag i London. 

  

Matte Jeg kan tegne punkter i et koordinatsystem. 
Jeg kan skrive koordinatene til punkter i et 
koordinatsystem. 

  

Naturfag Jeg vet hva det vil si å være syk.    
Samfunn Jeg vet vet hva bronsealderen er og når den var.    
KRLE Jeg kjenner noen høytider og leveregler i Islam.   
Sosial kompetanse Respekt - Det er når vi viser hensyn til oss selv, andre, ting 

og de som bestemmer. 
  

Nettvett Kildekritikk   

 

 LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing Norsk: 
Les Zeppelin 
lesebok s. 137-141.  
 
 
Les høyt i 10 
minutter. 

Norsk: 
Les høyt i 10 
minutter. 

Norsk 
Les Zeppelin lesebok 
s. 137-141. 
 
 
Les høyt i 10 
minutter. 

Naturfag: 
Les  Gaia s. 150 og s. 151. 
 
Les høyt i 10 minutter. 

Skriving Målsjekk: 
Skriv om igjen det 
du ikke fikk  riktig 
på målsjekken. 
Få underskrift. 
 
Norsk: 
Skriv ned 3 ord 
med sj-lyd.  

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. 141 i Zeppelin 
lesebok. 
 

Naturfag: 
Gi eksempler på ulike 
barnesykdommer.  

Regning  
 

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

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

Engelsk Engelsk: 
Les side 73 i my 
textbook og svar på 
spørsmålene 
under. Skriv på 
engelsk. 
 

1. Where are 
Liam and 
Molly? 

2. What did 
they eat at 
the cafè? 

 Engelsk: 
Les side 73 i my 
textbook og svar på 
spørsmålene under. 
Skriv på engelsk. 
 

1. Why did 
Molly’s feet 
hurt? 

2. Why can’t 
Liam go to 
sleep? 

 

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 

Anna og Sebastian 
 

bridge - bro 
is yawning - gjesper 
the meal - måltidet 
Segway - ståhjuling 
go to sleep - sovne 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

 
 

Samtidig, mindre, 
Norges, ifølge, hvert, 
klart, kveld, deg, ett 

og forteller.  

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

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

● Minner om temakveld for foreldre og elever på 4. og 5. trinn om temaet “Nettvett” 
mandag 11.2. kl.18-20.  

● I matematikk er vi i gang med programmet Multi smart øving. Dette programmet 
genererer oppgaver til den enkelte elev og elevens nivå. Det er viktig at elevene jobber 
mest mulig selvstendig. Hvis eleven løser oppgaven genereres oppgaver med litt mer 
utfordring, hvis eleven ikke klarer å løse oppgaven på tre forsøk, vil programmet generere 
en noe lettere oppgave. Programmet inneholder også korte instruksjoner undervegs. Det 
er viktig at elevene tar seg tid til å lytte til disse. 

● Vi ønsker Ahin velkommen som ny elev i klassen. Ny klasseliste kommer som ranselpost. 
● Det blir kantine på fredag.  

Det blir salg av: 

pølse m/brød (10,-) 
saft (5,-) 
kaker (5,-) 

 

 
 
 
  

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 Samfunn Musikk  
K&H  
Uteskole  

Naturfag KRLE 
Kantine 

11.40 -  
13.10 

Gym 
 
 
Nettvett kl. 
18.00 - 20.00 

Matte Musikk 
K&H 

Engelsk 
 
Sosial 
kompetanse 

Stasjonsundervisning. 

 


