
 

UKEPLAN 6 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg vet hva en tegneserie er. 

Jeg kan øveordene. 
  

Engelsk Jeg kan bruke enkle lytte og lesestrategier for å forstå 
hovedinnholdet i en faktatekst. 
Jeg kan gi eksempler på to kjente personer fra USA. 

  

Matte Jeg kan forskyve et mønster. 
Jeg kan rotere en figur 90 grader, 180 grader og 270 grader. 

  

Naturfag Jeg vet hvordan et barn blir til.   
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 Uønskede hendelser.   

 

 LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing Norsk: 
Les Zeppelin 
lesebok s. 92-96.  
 
 
Les høyt i 10 
minutter. 

Norsk: 
Lag en tegneserie på 
minst 3 ruter om hva 
du liker å gjøre på 
fritiden. OBS! 
Tegningene skal 
være fine! Enten på 
tegneprogram på 
Chromebooken eller 
på eget ark. 
 
 
 

Norsk 
Les Zeppelin lesebok 
s. 128-129. 
 
 
Les høyt i 10 
minutter. 

Samfunn: 
Les  Gaia s. 168 og s. 169. 
 
Les høyt i 10 minutter. 

Skriving Målsjekk: 
Skriv om igjen det 
du ikke fikk  riktig 
på målsjekken. 
Få underskrift. 
 
Norsk: 
Skriv ned tre (3) 
ting du likte ved 
tegneserien.  

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. 129 i Zeppelin 
lesebok. 
 

Samfunn: 
Svar på spørsmål 4 og 5 s. 
178 i Gaia. 

Regning  
 

Matte: 
Lekseark 

 Matte: 
Jobb 10 minutter på 
smart øving. 

Engelsk Engelsk: 
Velg en av sidene 
på s. 70 og 71 og 
les høyt for en 
voksen. Øv deg på 
å lese med god flyt. 
 

 Engelsk: 
Velg en av sidene på 
s. 70 og 71 og les høyt 
for en voksen. Øv deg 
på å gli litt opp med 
stemmen før komma, 
og ned på stemmen 
før punktum.  

Engelsk: 
Velg en av sidene på s. 70 
og 71 
 
Les teksten inn på 
voicerecorder og hør 
gjennom etterpå.  



 

Velg tre ord som 
var vanskelige og 
skriv inn på 
chromebook. 

 
Velg tre ord som var 
vanskelige og skriv 
inn på chromebook. 
 

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

 

 

 

 

ORDENSELEVER Gloser 

Una og Charlotte 
 

plane - fly 
spaceship - romskip 
be - være 
look - se 
go - go 
about - om 
with - med 
by - ved siden av 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

Johannes H. 
4.2. 

Gratulere! 
 

Videre, større, leder, 
dermed, satt, egen, 
nytt, annen, landet, 

imidlertid 

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

● Rød og blå 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.  

 

 
 
 
  

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. 

 


