
 

 UKEPLAN 21 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg Kjenner til tekster på dialekt.  

Jeg kan øveordene. 
  

Engelsk Jeg kan finne fakta i tekster om fisk i havet. 
Jeg kan bruke adjektiv til å beskrive fisk. 

  

Matte Jeg kan regne ut areal og omkrets av en figur.   
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 Hinduismen.   
Sosial kompetanse Målrettethet-Finne ut hva du vil og planlegge hva du 

må gjøre for å nå målet. 

  

Nettvett Sosial på nett   

 

 LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing Norsk: 
Les Zeppelin 
lesebok s. 67-68. 
 
Les høyt i 10 
minutter. 

Norsk: 
Les Zeppelin lesebok 
s. 29 og 36. 

Norsk: 
Les Zeppelin lesebok 
s.172 og 173 

KRLE:  
Les  Vivo s. 168 og 169..  
 
Les høyt i 10 minutter. 

Skriving Norsk: 
Gjør oppgave 1 a,b 
og c s.68 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 
målrettethet. Skriv 
hele historien, minst 
10 setninger. 

Norsk:  
Gjør oppgave 1 a og b 
s.173, .  

KRLE:  
Skriv 3 faktasetninger fra 
teksten.  

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.  

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

Engelsk Engelsk: 
Les teksten 
Fantastic fish facts! 
på side 100 og 101 
høyt for en voksen. 
 
Velg en av tekstene 
og øv deg på å si og 
skrive 3 
faktasetninger om 
fisken du har valgt.  
It is… 
It has.. 
It lives in... 

 Engelsk: 
Les teksten Fantastic 
fish facts! på side 100 
og 101 høyt for en 
voksen. 
 
Velg en av tekstene 
og øv deg på å si og 
skrive 3 
faktasetninger om 
fisken du har valgt.  
It is… 
It has.. 
 

Engelsk: 
Les teksten på side 
100-101 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 

Una og Charlotte 
 

huge - kjempestore 
oceans - hav 
warm - varm 
around - rundt 
 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

Sebastian  
25.05. 

Gratulere! 
 

vant, bruke, bjørn, 
hjelp, innen, slike, 
vanskelig, følge, 

eksempel, problemer.  

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

● Det blir elevrådskantine på fredag. Vi selger vafler 10 kr, is 10 kr, og fruktbeger 10 kr. 
● 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 Norsk 
Målsjekk/ bibliotek 

10.00 - 
11.00 

Engelsk 
 

Matte K&H 
Tur 
Musikk 
M&H 

Naturfag KRLE 
 
Kantine 

11.40 -  
13.10 

Engelsk 
Nettvett 
 

Sosial 
kompetanse 
Hjem kl. 12.10 

K&H 
Tur 
Musikk 
M&H 

Engelsk 
 
Samfunn 

Stasjoner 

 


