
 

UKEPLAN 2 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg vet hva faktatekst er. 

Jeg kan skrive jeg-vet-tekster. 
  

Engelsk Jeg kan skrive  korte tekster som uttrykker meninger og 
interesser i form av en bokrapport. 

  

Matte Jeg kan 4- og 7-gangen.    
Naturfag Jeg vet hva en planet er.    
Samfunn Jeg vet hva gaten jeg bor i heter, og kan forklare en venn 

veien fra skolen og hjem til meg.  
  

Sosial kompetanse Mot - Når vi tør å gjøre noe som er bra (eller har lyst til), 
enda vi synes det er litt skummelt. 

  

Nettvett Uønskede hendelser.   

 

 LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing Norsk: 
Zeppelin lesebok s. 
116 og 117. 
 
Les høyt i 10 
minutter. 

Norsk: 
Les gjennom 
Zeppelin lesebok s. 
116 og 117. 

Naturfag: 
Gaia s. 84-87 
 
Les høyt i 10 
minutter. 

Naturfag: 
 
Les gjennom Gaia s. 84-87 

Skriving  Norsk: 
Svar på spørsmål 1 
a,b,c s. 117. 

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

Naturfag: 
Skriv 7 utfyllende 
setninger fra det du har 
lest.  

Regning Matte: 
Jobb i 10 minutter 
med oppgavene 
som heter Lekser 
uke 2 i matte 
classroom.  

Matte: 
Jobb i 10 minutter 
med oppgavene som 
heter Lekser uke 2 i 
matte classroom. 
Hvis du blir ferdig 
kan du gjøre 
oppgaven som heter 
grublis uke 2. 

 Matte: 
Jobb i 10 minutter med 
oppgavene som heter 
Lekser uke 2 i matte 
classroom. Hvis du blir 
ferdig kan du gjøre 
oppgaven som heter 
grublis uke 2. 

Engelsk Engelsk: 
Velg en av 
bokrapportene på 
side 58 og 59 som 
du leser høyt for en 
voksen. 

 Engelsk: 
Velg en av 
bokrapportene på 
side 58 og 59 som du 
leser høyt for en 
voksen. 
 
Øv ekstra godt på din 
egen bokrapport som 
du skal presentere for 
klassen. 

Engelsk: 
Velg en av bokrapportene 
på side 58 og 59 som du 
leser høyt for en voksen. 
 
Les teksten inn på 
voicerecorder og hør 
gjennom etterpå.  

Ukeleks
e 

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

 



 

 

 

 

ORDENSELEVER Gloser 

Waldemar og 
Aune 

 

say - si 
I - jeg 
we - vi 
she - hun 
trouble - trøbbel 
poor - fattig 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

 
 

side, ligger, si, min, 
hvordan, hos, 

tok,bør,beste, vår. 

 

 

 

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

● Mandag 14.01.skal elevene på 4. trinn se forestillingen “Chromophila” i gymsalen. 
● 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. 

 

 
 
 
  

Klassetelefon:   48009408  

Ukeplan 4. trinn: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

Norsk 
Matte 

Norsk  
Matte 

Norsk 
Matte 

Samfunn 
Naturfag 

Norsk 

10.00 - 
11.00 

Engelsk Norsk Musikk (rød 
og blå) 
K&H (gul og 
grønn) 
Uteskole 
(Lilla og 
oransje) 

KRLE KRLE 

11.40 -  
13.10 

Gym Sos.komp. Musikk 
K&H 

Engelsk 
Matte 

Stasjonsundervisning. 



 

 


