
Ukeplan for 4. trinn uke 3  2022

Dagsoversikt

mandag 17.01 tirsdag 18.01 onsdag 19.01 torsdag 20.01 fredag 21.01

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
4A Gym
4B svømming
Boklån 4B
Norsk
Matte 4A
Samfunnsfag 4A

Kunst & håndverk
Naturfag
Sosial
kompetanse

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

Dette jobber vi med på skolen:

Sosialt Humor, lek og glede

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 Brøk

Engelsk “Travelling” og preposisjoner

Samfunn Samene - urfolket i Norge

Naturfag Menneskets reproduksjon

Krle Fortellinger om Jesus

Ukas sang: Grevling i taket

Ordenselever:
4A: Arman og Oda Kristine
4B: Jonah og Rikke

https://m.youtube.com/watch?v=VbqgVtiOgNM


Ukas ord:

Hellas, gruble, kjedelig, tenker, reise
Ukas gloser:
outside = utenfor
above = over
through = gjennom
mitten = vott
blue jay = blåskrike

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

Til tirsdag Leselekse i norsk:
Leseperm: Les videre om Ørnefjær 2 g for en voksen.
Ordriket 4A: Les side 162-163. Les høyt for en voksen.
Matematikk: Gjør oppgave 1 eller 2. Vis utregning i rutebok.

Til onsdag Leselekse i norsk:
Leseperm: Les teksten “Høyt oppe i Hellas” 2 g for en voksen. Svar på spørsmål 1 og
3(se under). Overskrift: “Spørsmål uke 3”. Bruk kriteriene i skriving.
Ordriket 4A: Les side 164-165.Les  høyt for en voksen.
Skrivelekse: Svar på spørsmål 1, 2 og 3. Overskrift: “Spørsmål uke 3”. Bruk kriteriene i skriving.

1. Hvilket årstall har Ina, Sam og onkel Ola reist til nå?
2. Hva mener onkel Ola er poenget med filosofi?
3. “Hvem er jeg?” er et filosofisk spørsmål. Skriv tre andre filosofiske spørsmål fra teksten.

Ta med Ordriket 4A til skolen. Vi har lest ut boka, og elevene vil få ny bok neste uke.
Matematikk: Gjør oppgave 3 eller 4. Vis utregning i rutebok.

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 3.
Multi 4B: Ta brede på boka og ta den med på skolen igjen.

Til fredag Leselekse i samfunnsfag: Les teksten i den oransje permen.
Skrivelekse: Sjekk først om du har fått noen kommentarer på skriveleksa i uke 2. Da må
du fikse på den og levere den på nytt.
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 3”. 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:
Gym/Svømming: 4B har gym og 4A har svømming denne uken.

Skolefrukt: Skolefrukt-abonnement bestilles pr semester, så de
som ønsker avtale for våren må inngå dette på ny nå. Det koster
kr. 18.- pr uke (5 dager). Gå inn på www.skolefrukt.no og bestill
dersom dere ønsker at ditt barn skal ha skolefrukt frem til
sommeren.

Multi 4B: I uke 3 får elevene utdelt Multi 4B, som er en
flergangsbok. Denne boka må ha brede på. Vi sender boka med
hjem på onsdag, så kan dere legge brede på boka, og sende
den med tilbake på skolen på torsdag.

Ordriket 4A: Denne boka er vi nå ferdige med. Boka må derfor tas med tilbake til skolen. Elevene vil
få utdelt Ordriket 4B neste uke.

http://www.skolefrukt.no

