
 

 UKEPLAN 20 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg vet hvordan en lager film 

Jeg kan øveordene. 
  

Engelsk Jeg kan forstå og bruke ord knyttet til livet i havet. 
Jeg kan forklare når vi bruker these og når vi bruker those. 

  

Matte Jeg kan finne areal og omkrets av figurer.   
Naturfag Jeg vet hva en galakse er.    
Samfunn Jeg  kjenner til ulike måter å reise på.    
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 Sosial på nett   

 

 LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing Norsk: 
Les sangteksten til 
“Alle fugler.” Først 
med teksten foran 
deg, prøv så en 
gang uten tekst. ØV 
også på heiaropet 
til klassen.  
 
Les høyt i 10 
minutter. 

Norsk: 
Les sangteksten til 
“Tenk nå er dagen 
her”.Først med 
teksten foran deg, 
prøv så en gang uten 
tekst. Øv også på 
heiaropet til klassen.  
 
Les høyt i 10 
minutter.  

Norsk: 
Les sangteksten til 
“Norge i rødt, hvitt og 
blått.”Først med 
teksten foran deg, 
prøv så en gang uten 
tekst. Øv også på 
heiaropet til klassen.  
 
Les høyt i 10 
minutter.  

 

Skriving Norsk: 
Øv på sangteksten 
om du synes den er 
vanskelig.  
 
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. 

Norsk:  
Øv på sangtekstene 
om du synes de er 
vanskelige.  

 

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

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

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

 
 
 

Engelsk Engelsk: 
Les teksten A sailor 
went to sea, sea, 
sea på side 96 og 
87 høyt sammen 
med en voksen. 
Bytt på å lese de 
forskjellige rollene. 
 

 Engelsk: 
Les teksten A sailor 
went to sea, sea, sea 
på side 96 og 87 høyt 
sammen med en 
voksen. Bytt på å lese 
de forskjellige rollene. 
 

 



 

Tenk på 3 fisker 
eller dyr som lever i 
havet som du vil 
finne ut hva heter 
på engelsk. Spør en 
voksen eller bruk 
google og skriv de i 
lekseboken din. 
 

Skriv glosene 3 
ganger inn i 
lekseboken din. Øv 
deg også på å si de. 
 
 

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

 

 

 

ORDENSELEVER Gloser 

Nikolai og Theo 
 

sea - hav 
octopuses - blekkspruter 
sharks - haier 
shipwreck - skipsvrak 
treasures - skatter 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

 
 

dagens, klar, 

betyr, særlig, 

trenger, kort, 

regjeringen, 

stadig, ja, 

hjem. 

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

● De neste fire ukene skal vi ha aldersblanding sammen med 5. og 6. trinn på onsdager kl. 
10.00 - 13.10. Se eget skriv. 

● 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 Norsk 
Matte 

Norsk 17. mai 

10.00 - 
11.00 

Engelsk Matte K&H Naturfag  



 

 Tur 
Musikk 
M&H 

11.40 -  
13.10 

Engelsk 
Nettvett 
 

Sangsamling 
1. og 4. trinn 
Hjem kl. 12.10 

K&H 
Tur 
Musikk 
M&H 

Engelsk 
 
Samfunn 

 

 


