
 
 
 
 
 

 
 

Noen læringsmål denne uka: 
Norsk: Jeg kan fortelle om egne opplevelser og erfaringer med egen helse, jeg kan lytte til og gjenfortelle 
andre elevers ytringer. 
Matematikk: jeg kan beskrive tid ved hjelp av kalender, jeg skal kunne rekkefølgen på månedene og lese av 
datoer i kalenderen. Jeg kjenner til de fire årstidene. 
Engelsk: Forstå og bruke setningsmønsteret «Can I have …», «Please …»og «Thank you!». 
Sosialt: Vi øver på arbeidsro, på å være en god lytter, og ta imot beskjeder som blir gitt i klassen og ute. 

 

Mandag 5. des. Tirsdag 6. des. Onsdag 7. des Torsdag 8. des. Fredag 9. des. 
Morgensamling 

NORSK 

 
Tema: 

Oppfinnelser 
 

Øveord:  
Går, få, andre, opp 

 
MAT/FRIMINUTT 

 
MATEMATIKK 

 
Kalender og tid 

Morgensamling 
NORSK 

 
Tema: 

Oppfinnelser 
 

 Øveord:  
Går, få, andre, opp 

 
MATEMATIKK 

 
Kalender og tid 

 
MAT/FRIMINUTT 

Adventsstund 

 
4. trinn har advents-
stund i kjellerstua på 

ungdomskolen fra 
klokka 11.30 til 12.15.  

Morgensamling 
NORSK 

 
Tema: 

Oppfinnelser 
 

 Øveord:  
Går, få, andre, opp 

 
MAT/FRIMINUTT 

 

Svømming: 2a 
Ku/hå: 2b 

 
ENGELSK

 
GLOSER: 

Øv på glosene som 
står på arket i 
meldemappa. 

 
 

Morgensamling 
MATEMATIKK 

 
Kalender og tid 

 
  

MAT/FRIMINUTT 
 

Vi lager pepper-
mynte 

 
 

 

NA/SA 

 

Gjenbruk 

Morgensamling 

NA/SA 

 

Gjenbruk 

MATEMATIKK 

 
 

Kalender og tid 
 

MAT/FRIMINUTT 
 

TEMA GJENBRUK 

Vi lager blyantholder 

av hermetikkboks og 

peppermynteglass av 

syltetøyglass. 

Hvem får besøk av 

Bjørnis Sofie og 

Trofast? 

Leketid 
Hjem/SFO kl. 13.00 Hjem/SFO kl. 13.00 Hjem/SFO kl. 13.00 Hjem/SFO kl. 13.00 Hjem/SFO kl. 13.00 

 

Lekse til tirsdag: Lekse til onsdag: Lekse til torsdag: Lekse til fredag: 

Les 10 min –Skriv i 
leselogg det du har lest. 
Engelsk: øv på å glosene. 
Norsk: gjør oppgave 1 
side 48 i Salto. 

Les 10 min – Skriv i 
leselogg det du har lest. 
Engelsk: øv på glosene. 
Norsk: gjør oppgave 5 
side 52 i Salto. 

Les 10 min – Skriv i 
leselogg det du har lest. 
Engelsk: øv på glosene. 
Matte: side 82 og 84 i 
Matematikk 2. 

Les 10 min – Skriv i 
leselogg det du har lest. 
Norsk: skriv øveordene 
rolig og nøyaktig i 
skriveboka di. Husk å ta 
med lese - og skrivebok. 

Epostadresser - Annette: anenic@skole.k1860.no   Lea: leaaur@skole.k1860.no 

Ukeplanen finner dere også på skolens nettside: www.minskole.no/leknes 
Kontonummer 2a: 47505828131 – Vipps: 770806 
Kontonummer 2b: 47505828174 – Vipps: 770808 
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