
 

 UKEPLAN 23 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg kjenner til tekster på dansk og svensk.  

Jeg kan øveordene. 
  

Engelsk Jeg kan lese og forstå en tekst om reiser og dyr.   
Matte Jeg kan lage frekvenstabell og søylediagram.   
Naturfag Jeg kjenner til formålet til ulike stoffer   
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 uønskede hendelser   

 

 LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing Norsk: 
Les Zeppelin 
lesebok s. 8-11. 
 
Les høyt i 10 
minutter. 

Norsk: 
Les Zeppelin lesebok 
s. 119-121. 
 
Les høyt i 10 
minutter. 

Norsk: 
Les “På Cafe-dansk” 
som ligger ute i norsk 
classroom.  

KRLE:  
Les  Vivo s. 170 og 171.  
 
Les høyt i 10 minutter. 

Skriving Norsk: 
Gjør oppgave 1 a,b 
og c s.11 i Zeppelin 
lesebok. 
 
 

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

Norsk:  
Skriv ned vanskelige 
ord.  

KRLE:  
Skriv 3 faktasetninger fra 
teksten.  

Regning Matte: 
Lag en 
undersøkelse over 
hvilke farger dere 
har på håndklær 
hjemme. 
Lag frekvenstabell 
og søylediagram. 

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

Matte: 
Lag en undersøkelse 
over hvilke farger du 
har på sokkene dine. 
 
Lag frekvenstabell og 
søylediagram. 

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 

Johannes J og Lisa 
 

lots of - mange 
poor you - stakkars deg 
good answer- godt svar 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

 
 

dagen, all, holde, 
kjent, full, lett, meter, 

gammel, tv og lagt.  

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

● Elever som har headset må gjerne ha det med seg på skolen. Vi har noen headset til utlån i 
klassen. 

● Klassen skal til Kongeparken onsdag 12.6. Eget skriv kommer. 

 
  

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 

11.40 -  
13.10 

Matte 
Norsk 
 

Sosial 
kompetanse 
Hjem kl. 12.10 

K&H 
Tur 
Musikk 
M&H 

Engelsk 
 
Samfunn 

Stasjoner 

 


