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Vi leser sammen: 
Nils Holgerssons

forunderlige reise 
gjennom Sverige
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Svømming
Ta med badetøy, 

dusjsåpe, sjampo, 
håndkle, tikroning 

til skapet og en 
god niste.

SFO

Kapittelprøve23.-27. november
Norsk: kunne skrive ord med dobbel konsonant. 
Kunne finne informasjon i kart. Kunne gi uttrykk 
for egne tanker og samtale om Nils Holgerssons
forunderlige reise. 
Matte: Forstå sammenhengen mellom 
multiplikasjon og gjentatt addisjon.
Engelsk: Lese og samtale om innhold i en 
engelskspråklig eventyr. Repetisjon av klesord. 

Vi gjennomfører vår første kapittelprøve i 
engelsk på mandag. Dette er en innføring 
og forberedelse til livet på 
mellomtrinnet. Derfor øver vi ikke eller 
forbereder oss til denne prøven.



Leselekse
Engelsklekse

Øveord: billett, alltid, annet, allerede, nettopp, 
hittil, tunnel, aldri

Leselekse:
1.Les den teksten du vanligvis leser, månetekst eller 
soltekst. (s.116- 119). Les teksten høyt for deg selv 
eller noen hjemme to ganger. 
2.Månetekst: Tegn en tabell i lekseboka med tre 
kolonner. En for infinitiv, en for presens og en for 
preteritum. Bøy verbene å tegne, å reise og å få.

Tegn emotikonene du finner i teksten, skriv hva de 
betyr.
☺ = 

3. Soltekst: Let etter sammensatte ord i teksten, 
skriv dem i lekseboka.
Finn ord som skrives med kj-lyd og sj-lyd, skriv 
ordene du finner i boka. 

For alle:
Skriv hele setninger med tre av øveordene. 

Klikk på linken nedenfor eller skriv den 
inn i søkelinjen på nettleseren. Lytt til 
fortellingen om The Little Old Lady Who 
Was Not Afraid Of Anything.

https://www.youtube.com/watch?v=2ja
EAVxl5Rk

I fortellingen får du høre mange ord som 
er navn på klær på engelsk. Skriv ordene 
i lekseboka.

Vennlig hilsen…
Lærerne på 4. trinn

https://www.youtube.com/watch?v=2jaEAVxl5Rk

