
MAN TIRS ONS TORS FRE

UKE 
13

2. påskedag

Norsk
Nye lesetekster og

øveord

Engelsk
The time

Matematikk
Addisjon: likhet 

og ulikhet, posisjon
ssystemet, regne-

metoder

Musikk

Samling

Matematikk
Byen: Regn og 
finn ut, ulike 

oppdrag
Norsk

Ord med j-lyd
Språkoppgaver

Lese- eller 
skrivekurs

SFO
Olweus

Norsk
Språkspiralen

Ordvegg med j-lyd

Matematikk
Lese tabell 

fra naturen: 
elgkalver, Byen: 
Regn og finn ut

Kunst og håndverk
Tradisjonshåndverk

Gym
Vi har gym ute, ta 
på klær etter vær

Naturfag

Samfunnsfag

Batterijakten6.april – 9.april.

Norsk: Skrive ord med j-lyd. Kunne skrive 
sammendrag.
Matematikk: Addere flersifrede tall 
med tierovergang. Analysere og vurdere funn 
fra naturen.
Engelsk: Kunne fortelle hva klokka er (hele, 
halve, kvart på og kvart over)
Programmering: Kunne forklare og følge en 
kode. 

Klassen skal delta i Batterijakten som 
begynner 12.april. Her skal elevene samle 
inn brukte batterier, og sørge for at de 
gjenvinnes i stedet for at de havner i 
søpla, eller enda verre – i naturen. 
Hvis dere har gamle batterier liggende
hjemme, tar vi de med glede i mot☺



Leselekse Engelsklekse

Øveord: gjøre, gjorde, gjort, gjennom, hjelpe, hjul, 

hjemme, hjørne

Leselekse:

1. Les/lytt til den teksten du vanligvis leser (s.99-101). Du 

kan lytte til teksten ved å logge deg inn på Salto. Begge 

tekstene har flere sammensatte ord. Det er enklest å 

dele disse opp i stavelser hvis du synes de er 

vanskelige å lese 

2.Månetekst

I lekseboka: Tegn familietreet ditt. Skriv navn på foreldre, 

søsken, besteforeldre og oldeforeldre.

Skriv en liste med alle ordene med sj-lyd.

3. Soltekst

I lekseboka: Lag et tankekart om de første nordmennene.

Lag en tegning av hvordan du tror Sol så ut da hun levde.

Skriv også en kort fortelling om Sol.

Lær disse ordene

It’s …o’clock=

Watch=

Clock=

Hour=

Minute=

It’s half past=

It’s quarter to=

It’s quarter past= 

Excuse me, what time is it?

Half past= 

Vennlig hilsen…
Lærerne på 4. trinn


