
Ukeplan for 4.trinn uke 42
Dagsoversikt

mandag 18.10 tirsdag 19.10 onsdag 20.10 torsdag 21.10 fredag 22.10

Ukestart
Norsk
Forlag
Engelsk
Matte

Norsk/
boklån 4A
Norsk 4B
Matte
Musikk

Matte 4B
Samfunnsfag
Engelsk 4A
Norsk
Film etter lunsj

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

Uteskole til
Hammaren
Ta med vedkubbe
og pølser.

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

Dette jobber vi med på skolen:

Sosialt Positiv selvhevdelse

Norsk Tema: Ung - gammel/ forberede utviklingssamtale
Lesing: Lese tekster om unge og gamle, og lage tankekart
Skriving: Saktekst/forlag
Muntlig: Lære om forskjellige dialekter
Språk: Kjenne igjen ulike typer setninger, og kunne bruke punktum,
utropstegn og spørsmålstegn.

Matte Multiplikasjon med flersifrede tall

Engelsk Reader’s theatre

Samfunn Nettvett

Naturfag Bærekraft og miljø

Krle Etikk

Ukas sang:

Ordenselever:
4A: Adele og Lukas
4B: Hannah Alicia og Awet



Ukas ord:

ung, gammel, setning, punktum, utropstegn
Ukas gloser:
dark clouds = mørke skyer
narrator = forteller
look at = se på
written by = skrevet av
blanket = teppe

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

Til tirsdag Leselekse i norsk:
Leseperm:Les teksten “Ja, da så””  2 g for en voksen.
Ordriket 4A: Les side 98-99 høyt for en voksen.
Skrivelekse: Skriv én setning til hvert av ukas ord der du forklarer så godt du kan hva de
betyr. Overskrift: “Uke 42”. Bruk kriteriene i skriving. Husk å signere på leksene!

Til onsdag Leselekse i norsk:
Leseperm: Les teksten “Snippen, en gang for lenge, lenge siden” 2 g for en voksen.
Skrivelekse: svar på spørsmål 1 i skriveboka di.
Ordriket 4A: Les side 100 og 101 høyt for en voksen.
Skrivelekse:
Svar på spørsmålene i skriveboka di:

1. Hvilke personer handler denne teksten om?
2. Hvordan kan onkel Ola vite hva Solveig heter?
3. Hva serverer bestemor Solveig?

Overskrift: “Spørsmål uke 42”. Svar med hel setning, og bruk kriteriene i skriving.
Matematikk: Gjør oppgave 1-3 på innføringsarket. Gjør tre klokkeoppgaver på baksiden
av arket.

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: Skriv ned glosene/frasene i gloseboka og øv godt på dem. Overskrift: Week 42

Til fredag Leselekse i samfunnsfag: Les teksten om nettvettregler i den oransje permen.
Matematikk: Gjør oppgave 4-6 på innføringsarket. Gjør tre klokkeoppgaver på baksiden
av arket.

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

Håper alle sammen har hatt en god høstferie!

Uteskole til Hammaren: Vi går til Hammaren på uteskole. Fint om de som har ved hjemme, kan ta med
en vedkubbe. Det er også lov å ta med pølser. Vi oppfordrer alle elevene til å pakke sekken selv, slik at
de vet hva de har med seg. Husk drikke og klær etter vær!

Utviklingssamtaler: Vi starter med utviklingssamtaler i uke 44/45. Det vil komme en invitasjon på Visma.
Her kan dere booke den tida som passer best. Denne gangen skal eleven også være med på samtalen.

Lekser: Vi kommer nå til å ha ekstra fokus på at elevene selv har ansvar for å lese ukeplanen og passe
på at de har gjort lekser til riktig dag. Vi har snakket om ulike strategier som kan brukes til å huske å få
gjort alt. Dersom ungene vet at noen ettermiddager er ekstra travle, må de planlegge å gjøre lekser på
forskudd. Vi ønsker fortsatt at dere foreldre sjekker skriveleksene og signerer når kriteriene er oppfylt.


