
Ukeplan for 4.trinn uke 44
Dagsoversikt

mandag 01.11 tirsdag 02.11 onsdag 03.11 torsdag 04.11 fredag 05.11

Ukestart
Norsk
Forlag
Engelsk
Matte

Norsk/
boklån 4A
Norsk 4B
Matte

Matte 4B
Samfunnsfag
Engelsk 4A
Norsk

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

Uteskole til
Kleivapiggen

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: Nasjonal avisuke
Lesing: lese aviser
Skriving: lage tekster til avis
Muntlig:
Språk: Vite forskjell på adjektiv, verb og substantiv

Matte Tekstoppgaver og koding

Engelsk Seasons and months + a/an

Samfunn Jernalderen

Naturfag Stoff og kjemi

Krle Etikk

Ukas sang:

Ordenselever:
4A: Ine og Bastian
4B: Mari og Aditya



Ukas ord:

avis, redaktør, journalist, nyhet, intervju
Ukas gloser:
different hobbies = forskjellige hobbyer
to relax = å slappe av
to create = å lage/skape
to enjoy = å like
collecting = hente

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

Til tirsdag Leselekse i norsk:
Leseperm: Les s 80-82 høst for en voksen.
Ordriket 4A: Les side 80-82 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 44”. Bruk kriteriene i skriving. Husk å signere på leksene!

Til onsdag Leselekse i norsk:
Leseperm: Les teksten “Intervju med Kristine, 10 år” 2 g for en voksen.
Ordriket 4A: Les tekstene “Intervju med Kristine, 10 år” og “Intervju med Kristines
mormor” i lesepermen.
Skrivelekse:

- Intervju en person i familien din. Bruk de spørsmålene du laga i norsktimen. Skriv svarene
inn i samme dokument i Classroom. Trykk levér når du er ferdig.

Overskrift: “Intervju med (navnet på den du intervjuer)”. Husk å svare med hel setning.
Matematikk: Gjør en side med klokkeoppgaver. Velg side selv!

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 og velg ut tre av dem som du skriver en setning med.
Overskrift: Week 44.

Til fredag Leselekse i samfunnsfag: Les teksten i den oransje permen.
Matematikk: Koding Jobb videre med punktene på steg 1 “En flyvende katt”. Klarer du å
komme gjennom hele steg 1?

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.

https://oppgaver.kidsakoder.no/scratch/astrokatt/astrokatt


Informasjon

Svømming: Torsdag 4. november er foreløpig siste svømmedag for gruppe 1. Fra og med uke 46 er det
gruppe 2 som skal ha svømming.

Uteskole til Kleivapiggen: Vi går til Kleivapiggen på uteskole. 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 denne uka. Husk å gi beskjed dersom du har
byttet tidspunkt med noen. Bruk elevinngangen til 4.trinn.

Planleggingsdager  11. og 12.november: Vi minner om at torsdag og fredag neste uke er
planleggingsdager på skolen, og fridager for elevene.


