
 

 UKEPLAN 15 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg kjenner til ordklassen adjektiv.  

Jeg kan øveordene. 
  

Engelsk Jeg kan fortelle om noen påsketradisjoner i engelskspråklige 
land. 

  

Matte Jeg kan addere og subtrahere med tierovergang.   
Naturfag Jeg vet hvorfor det er viktig med god hygiene.    
Samfunn Jeg  kjenner til ulike kulturer og hvordan barn har lek og 

fritid 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 Personvern   

 

 LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing Norsk 
Les Zeppelin 
lesebok s. 159-160. 
 
Les høyt i 10 
minutter. 

Norsk: 
Les Zeppelin lesebok 
s. 120-121. 
 
Les høyt i 10 
minutter. 

Norsk: 
Les Zeppelin lesebok 
s.161-164 

KRLE:  
Les  Vivo s. 98-99.  
 
Les høyt i 10 minutter. 

Skriving Norsk: 
Gjør oppgave 1 a,b 
og c s.160 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. 
 

Norsk: 
Gjør oppgave 2 a og b 
s.164.  

KRLE:  
Skriv ned minst 3 
setninger om hvorfor vi 
feirer påske i kristen 
tradisjon.  

Regning Matte: 
En ball koster 245 
kr og et par sko 
koster 100 kr mer. 
Hva koster dette til 
sammen? 

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

Matte: 
En lekebil koster 367 
kr og et hoppetau 
koster 250 kr mindre. 
Hva koster dette til 
sammen? 

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

Engelsk Engelsk: 
Les teksten på side 
84 høyt for en 
voksen. 
 
Skriv ned 3 ord du 
syntes var 
vanskelige. 
 
 

 

 Engelsk: 
Les teksten på side 84 
høyt for en voksen. 
 
Øv deg på å fortelle 
om minst en norsk og 
en amerikansk 
påsketradisjon på 
engelsk. 
 

Engelsk: 
Les teksten på side 84 inn 
på voicerecorder. 
 
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 

Micaela og 
Christian 
 

easter - påske 
bonnet - hatt 
tradition - tradisjon 
dress up - kle seg ut 
 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

 
 

kvinner, livet, begge, 
dessuten, alltid, 

meget, unge, kr, nei, 
kampen.  

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

● 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. 

● Vi skal ha påskeverksted mandag og tirsdag. Husk doruller og maler til dusker. 
● Trenger ikke gymtøy på tirsdag. 
● Onsdag morgen skal vi til Riska bibliotek. Her skal vi få omvisning og mulighet til å utforske 

biblioteket. Det er ikke mulig for å låne bøker denne dagen. 
● Fredag er det storsamling for hele skolen. 
● Klassen har ønske om å ha Bamsefest, vi gjennomfører det på fredag :) Alle får lov til å ha 

med seg en bamse. Bamsen skal ikke være lengre enn 30 cm. 
● Elever som har headset må gjerne ha det med seg på skolen. Vi har noen headset til utlån i 

klassen. 
● Første skoledag etter påske er onsdag 24.4. 

 
  

Klassetelefon:   48009408  

Ukeplan 4. trinn: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

K&H Matte 
Lek 

Riska 
bibliotek 

Norsk Norsk 
Målsjekk/ bibliotek 

10.00 - 
11.00 

Engelsk K&H Musikk  
K&H  
Uteskole  

Naturfag Storsamling 

11.40 -  
13.10 

K&H 
 

K&H 
 

Musikk 
K&H 

Engelsk 
 

Bamsefest 



 

 Samfunn 

 


