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Fag Innhald i fag Til tysdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Norsk 

 

 

 

 

Høgtlesing 

Rettskriving  

 Fri  Gjer ferdig arka med «ord med 

j-lyd» og «ord med ng og gn». 

Tenk gjennom ein ting som var 

nytt for deg, ein ting du lærte frå 

arka.  

Gå inn på Relemo.conexus.no. Logg inn 

med Feide. Nivå 40 og oppover. Skriv 3 

repetisjonar. Noter kor mange ord du les 

i minuttet. Les høgt for ein annan. Lat 

ho/han høyra om du les rett. (På 

lærarsida til Relemo kan vi sjekke kor 

mykje elevane har gjort og lest.)  

Matematikk 

 
Måling  

• Omkrins, areal 

og volum 

 Gjer oppgåve 5.55 – 5.57 i 

oppgåveboka 

 Gjer oppgåve 5.58 - 5.61 i 

oppgåveboka. 

 

Engelsk 

  

 

 

 

     Once upon a time: 

• Pronouns 

• Possesives 

• Short stories 

• Biography 

 Ta taleopptak når du les og lever 

på showbie. 

Nivå 1: Les ein valfri nivå 1 tekst 

frå eit kapittel 1-4. 

Nivå 2: Les ein valfri nivå 2 tekst 

frå kappitel 1-4.. 

Nivå 3 gjere det same med nivå 3 

tekst. 

  

Naturfag Eit hav av lyd 

• Kva er lydbølgjer 

  

    

Samfunnsfag 

 

 

Geografi: 

Kart    
    

krle

 

Kristendom  

• Kyrkja i 

seinmellomalderen  

 

 

 

 

   

Vekeplan  
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Info til heimen: 

Som de sikkert har høyt,  byrjar ei ny jente i klassen denne 

veka. Ho heiter Nora og kjem frå Bore skule. Velkommen til 

henne! Vi ønskjer henne ein god vår her hos oss!  

Det er mange som får til å gjera leseleksa på RELEMO kvar 

fredag. Sjå etter at barnet dykkar får logga seg inn og les 

høgt for ein vaksen.  

 

Hugs foreldremøtet i kveld, tysdag den 3. april kl. 18. Først 

er det ein felles del, deretter går me til klasserommet for 

vidare informasjon/samtale. Det blir mellom anna 

informasjon om overgangen til ungdomstrinnet.  

 

Engelske gloser: 

(Vocabulary) 

Nivå 1: 

Give - gje 

Our - vår 

Under - under 

Name - namn 

Very - veldig 

Through - gjennom 

Nivå 2 og 3: 

Pushed - dytta 

Sneakers - joggesko 

Gently - forsiktig 

Stove – omn  

Scratching – skrapande 

Lid – lokk 

Whispered – å kviskre 

(fortid) 

Blushed – raudna 

Doughnut – smultring 

Grabbed – greip tak i 

Vekelekse: 

15 min fritidslesing kvar dag. 
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