
Ukeplan for 4. trinn uke 1 2022

Dagsoversikt

mandag 03.01 tirsdag 04.01 onsdag 05.01 torsdag 06.01 fredag 07.01

Samling
Norsk
Engelsk
Matte
Forlag

Samling
Norsk/
boklån 4A
Norsk 4B
Matte
Musikk

Samling
Matte 4B
Samfunnsfag 4B
Engelsk 4A
Norsk- stasjoner
KRLE 4A

Samling
Engelsk 4B
KRLE 4B
Gym/svøm
Boklån 4B
Norsk
Matte 4A
Samfunnsfag 4A

Samling
Kunst & håndverk
Naturfag
Sos.komp

Slutt 13:45 Slutt 12:30 Slutt 13:45 Slutt 13.45 Slutt 13.00

Dette jobber vi med på skolen:

Sosialt Empati

Norsk Tema: Filosofi
Lesing: lese tekster som får deg til å tenke og stille spørsmål
Skriving: lage plakat om deg selv
Muntlig: filosofisk samtale
Språk: verb

Matte Geometri og de fire regneartene

Engelsk “Traveling” og preposisjoner

Samfunn Samene - urfolket i Norge

Naturfag Kjønnsidentitet og menneskets reproduksjon

Krle Fortellinger om Jesus

Ukas sang:
Elektrisk, Martinus & Marcus

Ordenselever:
4A: Mansur og Eva
4B: Saga og Martin B

https://www.youtube.com/watch?v=KaoOh97mWHQ


Ukas ord:
filosof, tenke, tid, årringer, spørsmål
Ukas gloser:
next to - ved siden av
between - mellom
underneath - under
aunt - tante
uncle - onkel

Husk full-lada Chromebook, spisset blyant, fargeblyanter, blyantspisser og visk hver dag!
Lekser:

Til tirsdag Leselekse i norsk:
Leseperm: Les teksten “Sokrates” 2 g for en voksen.
Ordriket 4A: Les side 140 og 141. Les høyt for en voksen.
Matematikk: Gjør multiplikasjonsoppgavene på arket. Vis utregning!

Til onsdag Leselekse i norsk:
Leseperm: Les teksten “Fakta om tid” 2 g for en voksen.
Ordriket 4A: Les side 146 og 147. Les  høyt for en voksen.
Skrivelekse: Svar på spørsmålene i skriveboka di:

1. Hva betyr det at tiden går?
2. Hva måler vi tiden i?

Overskrift: “Spørsmål uke 1”. Svar med hel setning, og bruk kriteriene i skriving.
Matematikk: Gjør divisjonsoppgavene på arket. Vis utregning!

Til torsdag Leselekse i engelsk: RazKids. Lytt til, les og gjør quiz til boka som ligger under “My
assignment”. Du kan gjerne gjøre dette flere ganger. Det er viktig at du øver godt på å
uttale ordene og at du kan fortelle hva boka handler om.
Skriving: Øv godt på glosene. Skriv alle ordene i gloseboka og velg ut tre av dem som du
skriver en setning med. Overskrift: Week 1.

Til fredag Leselekse i naturfag: Les teksten i den oransje permen.
Skrivelekse: Leksa ligger i classroom Norsk 4A eller Norsk 4B. Skriv én setning til hvert
av ukas ord der du forklarer så godt du kan hva de betyr. Overskrift: “Uke 1”. Husk å trykke
“levér” når du er ferdig.

Kriterier i skriving (brukes både hjemme og på skolen)
● Skriv bokstavene på linja - tenk bokstavhus i forhold til høyde
● Begynn på riktig plass når du skal skrive bokstavene.
● Bruk de små bokstavene når du skriver, men husk

- å skrive stor bokstav i starten av navn
- å skrive stor bokstav i begynnelsen av en setning.

● Ha mellomrom mellom ordene.
● Sett punktum når setningen er slutt
● Skriv så fint du kan og med sammenhengende skrift.



Informasjon:
Godt nytt år!

Svømming: Gruppe 2 fortsetter med svømming til og med uke 6.

Endringer på trinnet: Fra 1. januar går Anita Lunden inn som kontaktlærer i 4A. Iris fortsetter som
faglærer på trinnet.


