
 

UKEPLAN 10 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg kjenner til kj-lyden.  

Jeg kan øveordene. 
  

Engelsk Jeg kan lese og forstå uttrykk knyttet til reiser. 
Jeg kan gi noen eksempler på engelskspråklige land. 

  

Matte Jeg kan analoge og digitale klokkeslett.   
Naturfag Jeg vet hva psykisk helse er.    
Samfunn Jeg  kjenner til hvordan været forandret seg under 

jernalderen og bronsealderen.  
  

KRLE Jeg kjenner til hvorfor vi feirer påske.    
Sosial kompetanse Selvtillit- Ha tro på at du er noe, kan noe og vet noe.   
Nettvett Kildekritikk   

 

 LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing Norsk 
Les Zeppelin 
lesebok s. 122-124. 
 
Les høyt i 10 
minutter. 

Norsk: 
Les Zeppelin lesebok 
s. 122-124.  
 
Les høyt i 10 
minutter. 

Norsk 
Les Gaia s.154 og 155. 
 
 
Les høyt i 10 
minutter. 

Naturfag: 
Les  Gaia s. 158 og 159. 
 
Les høyt i 10 minutter. 

Skriving Målsjekk: 
Skriv om igjen det 
du ikke fikk  riktig 
på målsjekken. 
Få underskrift. 
 
Norsk: 
Gjør oppgave 1 a,b 
og c s.124 i 
Zeppelin lesebok.  

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

Naturfag: 
Gjør oppgave 25 
s.161 
 

Naturfag: 
Gjør oppgave 22 s.161.  

Regning Matte: 
Fortelle en voksen 
minst tre ganger i 
løpet av dagen hva 
klokka er. Si 
klokkeslettet 
analogt og digitalt. 
 

Matte: 
Jobb 10 minutter på 
smart øving, gjerne 
mer.  
 
Fortelle en voksen 
minst tre ganger i 
løpet av dagen hva 
klokka er. Si 
klokkeslettet analogt 
og digitalt. 

Fortelle en voksen 
minst tre ganger i 
løpet av dagen hva 
klokka er. Si 
klokkeslettet analogt 
og digitalt. 

Matte: 
Jobb 10 minutter på 
smart øving, gjerne mer. 
 
Fortelle en voksen minst 
tre ganger i løpet av 
dagen hva klokka er. Si 
klokkeslettet analogt og 
digitalt. 

Engelsk Engelsk: 
Les teksten på side 
78 høyt for en 
voksen. Bytt på å 
lese de forskjellige 
rollene.  
 

 Engelsk: 
Les teksten på side 78 
høyt for en voksen. 
Bytt på å lese de 
forskjellige rollene. 
Øv på å lese med 
innlevelse og flyt 
 

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.  



 

Skriv ned 4 
vanskelige ord fra 
teksten. 

 

Skriv ned 4 vanskelige 
ord fra teksten. 
 

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

 

 

ORDENSELEVER Gloser 

Johannes J og Lisa 
 

Easter - påske 
really - virkelig/veldig 
snake - slange 
excited - spent 
work - arbeide 
travel - reise 
world - verden 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

 
 

Skjelve, skjev, 
skjønne, kanskje, 

skjenne, skjule, ski, 
skinke, skygge, 

skøyter 

 

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. 

● NB! Gym er flyttet til tirsdags morgen. Husk gymklær og håndkle!  

 

 
 
 
  

Klassetelefon:   48009408  

Ukeplan 4. trinn: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

Matte 
Norsk 

Gym Matte 
Norsk 

Norsk Norsk 
Målsjekk/ bibliotek 

10.00 - 
11.00 

Engelsk Sosial 
kompetanse 

Musikk  
K&H  
Uteskole  

Naturfag KRLE 
 

11.40 -  
13.10 

Klassens time 
Norsk 

Matte Musikk 
K&H 

Engelsk 
 

Stasjoner 



 

Matte 
 
 

Samfunn 

 


