
Ukeplan for 4. trinn uke 4  2022
Dagsoversikt

mandag 24.01 tirsdag 25.01 onsdag 26.01 torsdag 27.01 fredag 28.01

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 Svømming
4B Utegym/kutte
grønnsaker til
uteskolen.
Boklån 4B
Forlag 4A
Matte 4A
Samfunnsfag 4A

Uteskole til
gapahuken ved
Flassi

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: Kjærlighet
Lesing: studere en ordsky
Skriving: skrive dikt
Muntlig: opplesing av dikt
Språk: lese og skrive ord med æ-lyd, o- og å-lyd

Matte Brøk

Engelsk “Travelling” og preposisjoner

Samfunn Samene - urfolket i Norge

Naturfag Menneskets reproduksjon

Krle Fortellinger om Jesus

Ukas sang: Blime!

Ordenselever:
4A: Matheo & Ingrid Adele
4B: Aron & Mia

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


Ukas ord:
kjærlighet, forelskelse, kjærester, vennskap, følelser
Ukas gloser:
how to make a bird feeder = hvordan lage en fuglemater
dried = tørket
add = legge til
slices = biter

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

Til tirsdag Leselekse i norsk:
Leseperm: Les teksten “Hva er kjærlighet?” 2 g for en voksen.
Ordriket 4B: Les side 11 og 18. Les høyt for en voksen.
Matematikk: Gjør oppgave 1 eller 2. Vis utregning i rutebok.

Til onsdag Leselekse i norsk:
Leseperm: Les teksten om Ørnefjær 2 g for en voksen. Svar på spørsmål som står
nederst på lesearket  i skriveboka di. Overskrift: “Spørsmål uke 4 ”. Svar med hel setning,
og bruk kriteriene i skriving. En voksen må signere på leksene.
Ordriket 4B: Les side 24-25 høyt for en voksen.
Skrivelekse: Svar på spørsmålene i skriveboka di:

1. Hvor var Housnein da Ahmed spurte Fatima om hun ville være kjærest med Housnein?
2. Hva svarte Fatima da hun ble spurt om å bli kjæreste med Housnein?
3. Hva gjorde Housnein da Fatima svarte ja?

Overskrift: “Spørsmål uke 4 ”. Svar med hel setning, og bruk kriteriene i skriving. En voksen må
signere på leksene.

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 4.

Til fredag Leselekse i samfunnsfag: Les teksten i den oransje permen.
Skrivelekse: Sjekk først om du har fått noen kommentarer på skriveleksa i uke 3. 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 4”. En voksen må signere på
leksene. 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:
Karantene/isolasjon: Dersom noen er i karantene/isolasjon, men fortsatt i form til å jobbe med
skolearbeid, så ligger det arbeidsprogram i hjemmeskole classroom hver dag fra 08:20. Det er ikke
nødvendig å melde fravær på visma dersom en kan jobbe med arbeidsprogrammet. Det er imidlertid
viktig at kontaktlærer får melding om karantene/isolasjon og får vite hvor mange dager det eventuelt
gjelder.

Uteskole: Vi besøker den nye gapahuken ved Flassi. Her
skal vi lage samisk mat. Ta med vanlig matpakke, varm og
kald drikke, skål og skje, vedkubbe (om du har) og kle deg
etter været.

Gym/Svømming: 4B har gym og 4A har svømming denne
uken.

Ordriket 4B: Elevene har fått utdelt Ordriket 4B denne uka.
Den skal være hjemme. Ta gjerne på brede/bokbind slik at boka holder seg fin lenger.


