
 

UKEPLAN 4 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg kan finne nøkkelord i en tekst. 

Jeg kan gjenfortelle en tekst ved hjelp av nøkkelord. 
Jeg kan øveordene. 

  

Engelsk Jeg kan lytte til og forstå hovedinnholdet i en tekst om 
reiseplaner og reisemåter.  

  

Matte Jeg kan 8- og 9-gangen.    
Naturfag Jeg vet at Pluto er en dvergplanet.    
Samfunn Jeg vet hva et historisk spor er.    
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. 62 og 63. 
 
Les høyt i 10 
minutter. 

Norsk: 
Les Zeppelin lesebok 
s. 64- 66. 
 
Les høyt i 10 
minutter. 

Naturfag: 
Gaia s. 93 - 95. 
 
Les høyt i 10 
minutter. 

Naturfag: 
Les gjennom Gaia s. 93- 
95. 

Skriving Målsjekk: 
Skriv om igjen det 
du ikke ble riktig på 
målsjekken. 
Få underskrift. 

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. 

Naturfag: 
Skriv 10  utfyllende 
setninger fra det du har 
lest.  

Regning Matte: 
Jobb i 10 minutter 
med oppgavene 
som heter Lekser 
uke 4 i matte 
classroom.  

Matte: 
Jobb i 10 minutter 
med oppgavene som 
heter Lekser uke 4 i 
matte classroom.  

 Matte: 
Jobb i 10 minutter med 
oppgavene som heter 
Lekser uke 4  i matte 
classroom.  

Engelsk Engelsk: 
Les side 64 og 65 
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. Velg to 
av replikkene som du 
øver ekstra godt som 
du kan lese på skolen.  
 
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 

Kaiwen og 
Ingeborg 

 

ticket - billett 
map - kart 
by plane - med fly 
by train - med tog 
aunt -tante 
uncle - onkel 
busy - opptatt 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

Sara 21.1. 
Gratulerer! 

 

vet, jo, tiden, politiet, 
fem, foto, fram, plass, 

mennesker, ti. 

 

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. 

● Inger Askeland er nyansatt på skolen og har sin første arbeidsdag mandag 28. jan. Hun er 
utdannet pedagog og skal jobbe på 4. trinn. 

● 4. trinn skal ha kantine på fredag. Elevene får oppgaver og skal delta i salget. 

 

 
 
 
  

Klassetelefon:   48009408  

Ukeplan 4. trinn: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

Norsk 
Matte 

Norsk  
Matte 

Norsk 
Matte 

Matte 
Naturfag 

Norsk 
Målsjekk 

10.00 - 
11.00 

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

KRLE Kantinearbeid 

11.40 -  
13.10 

Gym Korpskonsert Musikk 
K&H 

Engelsk 
Samfunn 

Stasjonsundervisning. 

 


