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Matematikk
Klokka: 

Tidsrom mellom 
to klokkeslett

Norsk
Nye lesetekster

Øveord

Norsk
Sj-lyden

Leseaktiviteter

Plantime
Batterijakten

Norsk
Vi leser sammen:
Vi ere en nasjon vi

med.
Engelsk

Innlæring nye ord
Hentediktat

Matematikk
Multi Smart Øving,

brettspill: klokka, 
regne med timer 

og minutter
Musikk

Matematikk
Byen: Regne-

utfordringer ute

Koding
Loop en venn

SFO

Batterijakten
Ukesoppdrag

Norsk

Matematikk
Byen: Lese diagram 

om kinobesøk,
Regn og finn ut

Kunst og håndverk
Tradisjonshåndverk

Gym
Vi har gym ute, ta 
på klær etter vær

Batterijakten
Siste innspurt!

Samfunnsfag
Å være sammen

Batterijakten26.april – 30.april.
Norsk: Skrive ord med sj-lyd. Gi uttrykk for 
egne tanker og samtale om Henrik Wergeland.
Matematikk: Kunne regne med tid.
Kunne lese informasjon i diagram.
Engelsk: Lære navnene på ville dyr. Kunne 
beskrive dyrene. 
Programmering: Kunne gjøre om gjentatt 
addisjon til multiplikasjon gjennom å loope 
sekvenser

Batterijakten er nå inne i sin siste uke. Til 
nå har vi samlet  inn 418 kilo! Det er en 
kjempebra innsats! Klarer vi 450? ☺



Leselekse Engelsklekse

Øveord: kanskje, skje, skjønne, sjekke, forskjell,

skynde, slå, maskin

Leselekse:

1. Les/lytt til den teksten du vanligvis leser 

(s.128-131). Du kan lytte til teksten ved å logge 

deg inn på Salto. 

2.Månetekst

Les halve eller hele teksten høyt. Øv deg på å ta

små pauser ved komma og punktum.

I lekseboka: Finn fem verb i teksten. Bøy dem i

infinitiv, presens og preteritum.

3. Soltekst

Les side 129 høyt tre ganger. Øv deg på å lese med 

innlevelse. 

I lekseboka: Finn adjektiver i teksten. Gradbøy fem 

av dem på denne måten fin-finere-finest

Lær deg de nye ordene på ville dyr. 

Du kan gjøre det ved å øve på side 108 i Textbook

eller gå inn på Stairs øverom 4, trykk på Busy days.

Du skal bare lære ordene om ville dyr.

Stairs øverom

Velg deg ett av dyrene. Tegn det i lekseboka. Skriv så

mange adjektiv på engelsk som du klarer for å

beskrive hvordan dyret ser ut. (farge, størrelse, 

utseende)

Vennlig hilsen…
Lærerne på 4. trinn

https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1110242

