
Ukeplan - uke 5 og 6
Dette jobber vi med på skolen: Bokuke og steinalderen
Norsk Leseglede
Matematikk Divisjon med tallene 0-100
Engelsk Friends, families and feelings
Sosialt Løse konflikter/Kommunikasjon

Beskjeder

- Husk treningstøy, innesko, håndkle og skiftetøy til gymtimen på tirsdag.
- I uke 5 arrangerer vi bokuke på Iglemyr skole. Vi gleder oss til ei uke med mye lesing! :)

4A: janicke.berge@sandnes.kommune.no
4B: Ninna.kristine.nedergaard@sandnes.kommune.no

Husk at fravær skal meldes inn før kl. 07.30.

Telefon til vårt trinnkontor er: 48172904

Uke 5 Mandag 30/1 Tirsdag 31/1 Onsdag 1/2 Torsdag 2/2
Lesing og
skriving:

Les minst 15 min. i
selvvalgt bok.

Les minst 15 min. i
selvvalgt bok.

Les minst 15 min. i
selvvalgt bok.

Les minst 15 min. i
selvvalgt bok.

Oppgave Classroom:
“Leselogg”.
1. Fyll inn detaljer fra
dagens lesing.

2. Få en voksen til å
godkjenne leksene
med å skrive initialene
sine i den siste
kolonnen.

Målsjekk:
Få underskrift.

Oppgave Classroom:
“Leselogg”.
1. Fyll inn detaljer fra
dagens lesing.

2. Få en voksen til å
godkjenne leksene
med å skrive initialene
sine i den siste
kolonnen.

Oppgave Classroom:
“Leselogg”.
1. Fyll inn detaljer fra
dagens lesing.

2. Få en voksen til å
godkjenne leksene
med å skrive initialene
sine i den siste
kolonnen.

Oppgave Classroom:
“Leselogg”.
1. Fyll inn detaljer fra
dagens lesing.

2. Få en voksen til å
godkjenne leksene
med å skrive initialene
sine i den siste
kolonnen.

Nettvett/
Ukas
spørsmål:

Snakk med en
voksen:
Opplever du en gjentatt
problemstilling på nett
når du f. eks spiller med
andre? I så fall hva?
Hvordan kan vi løse det?

Ukas grej: Finn løsningen på ukas
grej-hintet:

Hint:
Finnes i havet,
bekken og regnet

Gjenfortell “Ukas grej”
til en voksen hjemme.

Bruk gjerne
presentasjonen i
Classroom som hjelp
når du gjenforteller.

mailto:janike.berge@sandnes.kommune.no
mailto:Ninna.kristine.nedergaard@sandnes.kommune.no


Uke 6 Mandag 6/2 Tirsdag 7/2 Onsdag 8/2 Torsdag 9/2
Lesing og
skriving:

Ark i lekseperm:
Les teksten to ganger.

Lesebestilling:
Sett strek under tre
setninger du synes er
de viktigste i teksten.

Ark i lekseperm:
Les teksten to ganger.

Lesebestilling:
Sett strek under tre
setninger du synes er
de viktigste i teksten.

Engelsk:
Les “You look happy”.

Øv deg på nye ord.

Jobb med  “find the
verb” og “match the
verbs”

Ark i lekseperm:
Les teksten to ganger.

Lesebestilling:
Sett strek under tre
setninger du synes er
de viktigste i teksten.

Målsjekk:
Få underskrift.

Stavskriftsbok:
Gjør side 29.

Øv godt på glosene.

Gloser:
Misunderstood -
Misforstått

Celebrate - Feire Care about - Å
bry seg om

Listen to - Lytte
til

Nettvett/
Ukas
spørsmål:

Snakk med en
voksen:
Fortell om noe fint som
skjedde på nett denne
uken.

Regning: Lekseperm:
Gjør begge sider på
arket i permen.

Øv på 8-gangen Øv på 8-gangen Øv på 8-gangen

Ukas grej: Finn løsningen på ukas
grej-hintet:

Hint:
Bygges over daler,
juv og vann

Gjenfortell “Ukas grej”
til en voksen hjemme.

Bruk gjerne
presentasjonen i
Classroom som hjelp
når du gjenforteller.

https://skolenmin.cdu.no/komponent/you-look-happy-read-616eb0ac4927ef6a0de48807?_=4-trinn/english/friends-families-and-feelings-62bedc4f3b9d29ae3a630572-5f33ea55c299b5820b58e1a2-6151989bb8f6376416fa7337
https://skolenmin.cdu.no/komponent/you-look-happy-learn-words-614db64a792c9c2ea24d21d2?_=4-trinn/english/friends-families-and-feelings-62bedc4f3b9d29ae3a630572-5f33ea55c299b5820b58e1a2-6151989bb8f6376416fa7337
https://skolenmin.cdu.no/komponent/you-look-happy-find-the-verb-6152ddedb8f637465ffa7cdc?_=4-trinn/english/friends-families-and-feelings-62bedc4f3b9d29ae3a630572-5f33ea55c299b5820b58e1a2-6151989bb8f6376416fa7337
https://skolenmin.cdu.no/komponent/you-look-happy-find-the-verb-6152ddedb8f637465ffa7cdc?_=4-trinn/english/friends-families-and-feelings-62bedc4f3b9d29ae3a630572-5f33ea55c299b5820b58e1a2-6151989bb8f6376416fa7337
https://skolenmin.cdu.no/komponent/you-look-happy-match-the-verbs-6151af03be853520e49bacc6?_=4-trinn/english/friends-families-and-feelings-62bedc4f3b9d29ae3a630572-5f33ea55c299b5820b58e1a2-6151989bb8f6376416fa7337
https://skolenmin.cdu.no/komponent/you-look-happy-match-the-verbs-6151af03be853520e49bacc6?_=4-trinn/english/friends-families-and-feelings-62bedc4f3b9d29ae3a630572-5f33ea55c299b5820b58e1a2-6151989bb8f6376416fa7337

