
 

UKEPLAN 5 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg kan skrive ulike dikt. 

Jeg kan øveordene. 
  

Engelsk Jeg kan lese og forstå hovedinnholdet i en tekst.   
Matte Jeg vet hva en symmetrilinje er og kan speile en figur om en 

symmetrilinje. 
  

Naturfag Jeg vet hvordan et barn blir til.   
Samfunn Jeg vet vet hvor de første jordbrukerne dyrket korn og 

hvilke husdyr de hadde. 
  

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 Uønskede hendelser.   

 

 LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing Norsk: 
Les Zeppelin 
lesebok s. 106 og 
107.. 
 
Les høyt i 10 
minutter. 

Norsk: 
Les Zeppelin lesebok 
s. 108 og 109. 
 
Les høyt i 10 
minutter. 

Norsk 
Les Zeppelin lesebok 
s. 110 -111. 
 
Les høyt i 10 
minutter. 

Samfunn: 
Les  Gaia s. 164 og s. 165. 
 
Les høyt i 10 minutter. 

Skriving Målsjekk: 
Skriv om igjen det 
du ikke fikk  riktig 
på målsjekken. 
Få underskrift. 
 
Norsk: 
Skriv et biodikt om 
en i familien din. 
Se beskrivelse i 
Zeppelin språkbok 
s. 33. 

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

Norsk:  
Gjør oppgave 1 a,b,c 
og d s. 66 i Zeppelin 
lesebok. 

Samfunn: 
Svar på spørsmål 1 og 2 s. 
178 i Gaia. 

Regning  
 

Matte: 
Lekseark 1 

 Matte: 
Lekseark 2 

Engelsk Engelsk: 
Velg en av sidene 
på 68 og 69. Les 
den teksten du har 
valgt høyt for en 
voksen.  
 
Velg tre ord som 
var vanskelige og 
skriv inn på 
chromebook. 

 Engelsk: 
Velg en av sidene på 
68 og 69. Les den 
teksten du har valgt 
høyt for en voksen.  
 
Velg tre ord som var 
vanskelige og skriv 
inn på chromebook. 
 

Engelsk: 
Les side 64 og 65 høyt for 
en voksen. 
 
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 

Nikolai og Theo 
 

be - være 
look - se 
go - go 
about - om 
with - med 
by - ved siden av 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

 
 

Likevel, svært, hatt, 
fortsatt, fjor, bak, 

rett, viktig, forhold, la. 

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

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

● Inger Askeland starter opp denne uka. Vi vil i den forbindelse gjøre noen endringer på 
ukeplanen og på fagansvar. Siri fortsetter som kontaktlærer for hele trinnet og skal 
undervise i matematikk og samfunn. Jarle underviser i engelsk og Inger i de resterende 
fagene. 

 

 
 
 
  

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 

11.40 -  
13.10 

Gym Matte Musikk 
K&H 

Engelsk 
 
Sosial 
kompetanse 

Stasjonsundervisning. 



 

 


