
 

LEKSER OG INFORMASJON FOR 4. TRINN,  UKE: 5   DATO:27.01.20 – 31.01.20    

http://www.minskole.no/tunballen 
Ukas engelske gloser: mountain - fjell, river - elv, lake - 
innsjø, countries - land, island - øy, ever - noen gang 
https://quizlet.com/_7uvfax?x=1qqt&i=1n4sck 
Øvesetninger: 1. “The longest…… is….. 2. What is 
bigger than…..? 
 
Det er viktig med godt tøy når vi er ute på torsdager. Ta 
med en vedkubbe om dere har og bålmat hvis lyst.  
Husk gymtøy, håndkle og såpe til gymtimen! :)  
Viktig! 
 
Les 15 min hver dag. 
Viktig info til de som er med på veiledet lesing: husk å 
skriv signatur på arket elevene har i mappa si, hver dag 
etter at de har lest for en voksen!  

Dette holder vi på med på skolen denne uka: 
 
Matematikk: Symmetri og mønster 

Norsk: Å beskrive, personskildring og tankekart. 

Engelsk: Kapittel 3.”The world’s biggest and longest”. 

Gym: basket 

KRLE: Islam 

 

Ukas faglige mål: 
Matte:  

● Jeg kan speile om symmetrilinjen.  
● Jeg kan lage mønstre med forskyvning. 
● Jeg vet hva rotasjonssymmetri er.  

Norsk:  
● Jeg kan lage et tankekart  
● jeg kan lage en beskrivelse av Alice i 

teksten.   
Engelsk:  

● Jeg kan bruke adjektiv i superlativ. (long- 
longer-longest) 

● Jeg kan øvesetningene og vet hva disse 
småordene betyr; the (bestemt form - en 
(gutten) - a (jenta), -et (treet), of - av, and - 
og, a - en, ei, et, to - til. 

Ukas sosiale mål. 
● Jeg snakker fint til andre.  

TIL  TIRSDAG TIL  ONSDAG   TIL TORSDAG   TIL FREDAG 
NORSK:  
Les zeppelin lesebok s. 124-125 
 
Elever som har veiledet lesing, skal 
ikke lese zeppelin.  
 
Engelsk: Les og oversett s.44 tre 
ganger. Les og oversett  høyt for en 
voksen før torsdag. 

NORSK:  
Les zeppelin lesebok s. 124-125 
 
 
Engelsk:  Som tirsdagsleksa. 
   
 

NORSK:   
Gjør oppgave 3 i zeppelin lesebok 
s.125.  
“lag en beskrivelse av deg selv.  
 
husk: marg, overskrift og oppgave  
 
 
Engelsk: Som tirsdagsleksa. 

NORSK:  
Gjør oppgave 1 a og b s.125.  
Husk: 

-  marg, overskrift og hvilken oppgave du gjør.  
- skriv med små bokstaver og bruk god tid. 

Engelsk:  Som tirsdagsleksa. 
 

Matematikk: Gjør oppgavene på s. 121-123. 

http://www.minskole.no/tunballen


  
 
 

 

 


