
 

 UKEPLAN 13 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg kjenner til ordklassen substantiv 

Jeg kan øveordene. 
  

Engelsk Jeg kan lese og forstå en autentisk sørafrikansk tekst. 
Jeg kan delta i dramatiseringen av en tekst. 

  

Matte Jeg kan addere og subtrahere med tierovergang.   
Naturfag Jeg kjenner til enkel førstehjelp.    
Samfunn Jeg  kjenner til ulike kulturer og hvordan barn går på skole i 

andre land.  
  

KRLE Jeg kjenner til hvorfor vi feirer påske.    
Sosial kompetanse Samarbeid- Det er når vi klarer å jobbe sammen med andre 

for å få til noe. 
  

Nettvett Kildekritikk   

 

 LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing Norsk 
Les Zeppelin 
lesebok s. 133-136. 
 
Les høyt i 10 
minutter. 

Norsk: 
Les Zeppelin lesebok 
s. 133-136. 
 
Les høyt i 10 
minutter. 

Norsk: 
Jobb 10 minutter på 
Aski Raski. 

Samfunn 
Les  Gaia s.132 og 133. 
 
Les høyt i 10 minutter. 

Skriving Norsk: 
Gjør oppgave 1 a,b 
og c s.136 i 
Zeppelin lesebok. 
 
Målsjekk: 
Rett det du hadde 
feil i målsjekkboka. 
Få underskrift av 
foreldre.  

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

 Samfunn: 
Skriv ned minst to 
faktasetninger fra s.132 
og 133. 

Regning Matte: 
Jobb 10 minutter 
på smart øving, 
gjerne mer.  

Matte: 
Jobb 10 minutter på 
smart øving, gjerne 
mer.  
 
 

Matte: 
Jobb 10 minutter på 
smart øving, gjerne 
mer.  

Matte: 
Jobb 10 minutter på 
smart øving, gjerne mer. 
 
 

Engelsk Engelsk: 
Les teksten på side 
88 og 89. Les 
teksten inn på 
“voicerecorder”. 
 
 

 

 Engelsk: 
Les teksten på side 88 
og 89. Velg et av 
dyrene du ser på 
disse sidene og skriv 
tre setninger som 
beskriver dyret. It 
is…. it has… it eats… 
it lives in... 
 

Engelsk: 
Øv på å fortelle hva 
klokka er på engelsk 
sammen med en voksen 
hjemme.  
 
Øv godt på ukens gloser. 

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



 

 

 

 

ORDENSELEVER Gloser 

Amy og Wiktor 
 

dried up - tørket opp 
baboon  - bavian 
guarded - passet på 
roasting - steke 
 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

 
 

nesten, stort, henne, 
løpet, finne, synes, 

eneste, minst, senere 
og mann.  

 

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!  
● Vi har startet med elevsamtaler og fortsetter med det i ukene frem mot påske. 
● Utviklingssamtalene legges i uke 11 - 15. Se egen invitasjon. 
● Elever som har headset må gjerne ha det med seg på skolen. Vi har noen headset til utlån i 

klassen. 

 
 

 

 
 
 
  

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 

 


