
 

 UKEPLAN 18 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg kjenner til ord med ng-lyd.  

Jeg kan øveordene. 
  

Engelsk Jeg kan lese og forstå en tekst om reiser og dyr.   
Matte Jeg kan bruke brøk for å angi en del av en hel eller en del av 

en mengde. 
  

Naturfag Jeg vet hva en næringskjede er.    
Samfunn Jeg  kjenner til ulike verdensspråk.    
KRLE Jeg kjenner til viktige høytider og leveregler i jødedommen.   
Sosial kompetanse Ansvarsbevissthet- Det er når vi tar ansvar for det vi gjør og 

passer på det vi har. 
  

Nettvett Personvern   

 

 LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing Norsk 
Les Zeppelin 
lesebok s. 165-168. 
 
Les høyt i 10 
minutter. 

 Norsk: 
Les Zeppelin lesebok 
s.18-20.  

KRLE:  
Les  Vivo s. 54  og 55.  
 
Les høyt i 10 minutter. 

Skriving Norsk: 
Gjør oppgave 1 a,b 
og c s.168 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 
ansvarsbevissthet. 
Skriv hele historien, 
minst 10 setninger. 

KRLE:  
Svar på spørsmålet 

1. Hvorfor kan vi 
være opptatte av 
en bygning som 
det ikke bor 
mennesker i? 

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

 
 
 

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

Engelsk Engelsk: 
Velg nivå og les 
teksten på side 
90-91 høyt for en 
voksen. Øv ekstra 
godt på en av 
rollene. 
 
Skriv ned 4 ord som 
du synes var 
vanskelige. 
 
 

 

 Engelsk: 
Velg nivå og les 
teksten på side 90-91 
høyt for en voksen. 
Øv ekstra godt på en 
av rollene. 
 
Fortell om et sted du 
har lyst å reise til og 
hva du vil se der. 
I would like to go to… 
I would like to see... 
 

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 

Adora og Runar 
 

penguin - pingvin 
the stairs - trappene 
elk - elg 
 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

 
 

Møte, ofte, seks, 
mannen, kommet, 
utenfor, gitt, foran, 

bra, gjerne.  

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

 

● 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 

Norsk 
Matte 

Gym Fri Norsk Norsk 
Målsjekk/ bibliotek 

10.00 - 
11.00 

Engelsk Matte  Naturfag KRLE 

11.40 -  
13.10 

Norsk 
 
 

Sosial 
kompetanse 
 

 Engelsk 
 
Samfunn 

Stasjoner 

 


