
MAN TIRS ONS TORS FRE

UKE 
15

Matematikk
Subtraksjon 

med veksling

Norsk
Nye lesetekster

Øveord

Norsk
Førstemann

Gruppeoppgaver på 
internett

Plantime

Koding
Det magiske 
armbåndet

Engelsk
Activity cards/ 

popcorn about the
time

Matematikk
Multi Smart 

Øving, brettspill, By
en: Regn og finn ut

Musikk

Aktivitetsdag

Vi har uteskole 
hele dagen og skal 
jobbe i blandede 

grupper fra 1-4. Vi 
skal delta i masse 
ulike aktiviteter 

ute.

Husk å ta med en 
skje!

Norsk
Språkspiralen
Tavleopgaver

Matematikk
Byen: Lese
informasjon 

i søylediagram,
Regn og finn ut

Kunst og håndverk
Tradisjonshåndverk

Gym
Vi har gym ute, ta 
på klær etter vær

Norsk
Sammendrag om 

Leiv Eiriksson

Koding

Aktivitetsdag12.april – 16.april.
Norsk: kunne lese og finne informasjon i en 
tabell. Skrive sammendrag.
Matematikk: Kunne subtrahere tre-
og firesifrede tall med veksling. Kunne 
analysere og vurdere funn fra et samfunn.
Engelsk: Kunne fortelle hva klokka er (hele, 
halve, kvart på og kvart over) og spørre om 
klokka.
Programmering: Kunne forklare og følge en 
kode. 

1-4 trinn skal ha aktivitetsdag på onsdag. 
Vi skal være ute hele dagen, så det er lurt 
å ha med seg en tursekk med det man 
trenger for å være ute en hel dag. Det er 
en dessert-stasjon og til den trenger 
elevene å ha med seg en egen 
spiseskje/teskje. 



Leselekse Engelsklekse

Øveord: igjen, gikk, gjerne, forrige, følge, begynne, 

gjester, gift

Leselekse:

1. Les/lytt til den teksten du vanligvis leser 

(s.110-113). Du kan lytte til teksten ved å logge 

deg inn på Salto. 

2.Månetekst

I lekseboka: Fyll ut Venn-diagrammet om Scott og 

Amundsen. Informasjonen finner du i leseteksten. 

Det holder å skrive stikkord. 

3. Soltekst

I lekseboka: Tenk deg at du var den aller første til å 

ankomme Sydpolen. Skriv et brev til familien din 

hjemme om hvordan turen til Sydpolpunktet var. 

Lytt til tekstene inne på Stairs Listen 1-4

https://stairs1-4-lyd.cappelendamm.no/

Klikk deg inn på CD3, spor 9 og lytt til regla. Forsøk 
på lese med etter at du har lyttet et par ganger. 

Step 1: It is time for… side 89

Step 2: It is time for… side 89-91

Svar på spørsmålene i lekseboka

1. What time do you wake up?
2. What time do you eat dinner?
3. What time do you go to bed?

Vennlig hilsen…
Lærerne på 4. trinn

https://stairs1-4-lyd.cappelendamm.no/

