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Samling
Matematikk
Introduksjon 

spørreundersøkelse
Norsk

Nye lesetekster
og øveord

Demokrati og 
medborgerskap
Nyhetene fra USA

Plantime
lesegrupper i engelsk og 

norsk

Samling
Demokrati og 

medborgerskap
VI ser på valget i USA

Engelsk
Roald Dahl: Witches

Jeopardy

Matematikk
Bruke sjekkliste, lage og 

gjennomføre en 
spørreundersøkelse

Kulturskolen

Samling
Norsk stasjoner

Språkspiral, kj-lyd og 
språkbok s. 72-73

Matematikk
Spørreundersøkelse: lage 

tabell og diagram i 
regneark

SFO

Olweus
Klassemøte

Samling
Norsk

Vi leser sammen, 
gårdshunden og ulven.

Trene på argumentasjon

Matematikk
Gruppepresentasjon av 

sin undersøkelse

Kunst og håndverk
Kabylsk vev

Samling
Uteskole/gym
BliM- dans ute i 

skogen

Naturfag
Kildesortering

Hvordan søppel kan bli 
til varme

SFO

Svømming2.-6. november

Norsk: kunne bøye verb i infinitiv, presens og 
preteritum. Trene på å argumentere. Finne 
sammensatte ord i en tekst.
Matte: Lage og gjennomføre undersøkelser om 
helse og trivsel.
Engelsk: Forstå hovedinnholdet i rim, regler, 
sanger og fortellinger.

Vi starter opp med svømming på 
fredag i uke 46, mer info om 
dette komme!



INFORMASJON Engelsklekse

Ukas øveord: kjøre, kikke, kjenne, kile, 
kysse, kjøle, kjæle, kjøpe

Leselekse:
1.Les den teksten du vanligvis leser, 
månetekst eller soltekst. (s.88-91). Les 
teksten høyt med innlevelse.
2.Månetekst:Let etter sammensatte ord 
i teksten, altså ord som er satt sammen 
av to ord slik som hår + strikk = hårstrikk. 
Hvor mange finner du?

3. Soltekst: Finn sammensatte ord i 
teksten, hvor mange finner du?

Bruk Feideinnloggingen din til å logge deg inn på
https://stairs1-4-lyd.cappelendamm.no/

Klikk på 4.trinn og så klikker du på 2 utgave.

Step 1- spor 36
Step 2- spor 36 og 37

Lytt til teksten mens du følger med i boka på side 31 
og 32 og leser med. Gjør dette flere ganger.

Gå på ordjakt i teksten:
-Let etter to ting du kan spise (step 1 og 2)
-Navn på dyr (step 1 og 2)
-Navn på ting du kan bake med (step 2)

Navn:

Passord:

Vennlig hilsen…
Lærerne på 4. trinn

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

