
Ukeplan 4. trinn uke 49  
 

Hjemmeside: www.minskole.no/dalabrekka 
Telefon: 71575900 

Klokkeslett Mandag 5. desember Tirsdag 6. desember Onsdag 7. desember Torsdag 8. desember Fredag 9.desember 

08.25-09.30 Norsk  
Salto: Villdyr 
Adventsstund 

Norsk  
Salto: Villdyr 
Adventsstund 

Engelsk/Norsk 

Lekser + arbeidsark 15 
Adventsstund 
 

Norsk 
Stillelesing  
Adventsstund 
 

Norsk  

Diktat med ukas øveord 

Adventsstund 

09.30-09.45 Friminutt    

09.45-10.30 Matte  
Multiplikasjon 

Matte  
Multiplikasjon 
Gangeprøve 

Kroppsøving 
4A Innegym 
Leker 

KRLE 4B  
Kristendommen 

KRLE 4A  
Kristendommen/ 

korsang 

Kroppsøving 4B 
Innegym 

Leker 

Matte 
Divisjon 

10.30-11.05 Lunsj   

11.05-11.30 Langfriminutt   

11.30-12.35 Samfunn 
Tema: 
Inni kroppen/ psykisk helse  
 

Engelsk 
Music and Lyrics. Am, is or are? 
Now you try + Explore smart øving 

Matte 
Divisjon 

Naturfag 
Uteskole 
 
Tema:  
Kroppen trenger  
bevegelse 
 

Kunst og håndverk  
 
Tema: jul  

12.35-12.45 Utelek Musikk 
Sang: advent og jul. 12.45-13.15 

Lekser Til tirsdag:  
Skriving: Skriv setninger til alle 
øveordene i lekseboka di. 
Overskrift: Uke 49. Lag en 
tegning til en av setningene. 
Husk:  

1. Stor forbokstav 
2. Mellomrom 
3. Punktum 

Til onsdag:  
Engelsk:  
Gjør oppgave 14A og 14B (ark.) 
 
Øv godt på verbene! 
 
4A: ta med gymtøy + innesko 

Til torsdag: 
Regning:  
Jobb med Multi smartøving i 
minst 15 minutter. (Prøv å 
jobbe uten å spørre voksne om 
hjelp. Da lager programmet 
oppgaver som passer til deg.) 
 
4B: ta med gymtøy + innesko 
 

Til fredag: 
Lesing:  
Velg måneteksten eller 
solteksten i leseheftet, og øv på å 
lese denne.  
 
Øv på ukas ord! 

God helg! 

http://www.minskole.no/dalabrekka


Ukeplan 4. trinn uke 49  
 

Hjemmeside: www.minskole.no/dalabrekka 
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Informasjon: 
 

Hei😊 
 
Vi koser oss sammen i ukene som kommer med adventsstund hver dag. 
 
Minner om at elevene må ta med seg et tomt syltetøyglass uten etikett og tett 
lokk til juleverkstedet vi skal ha 13.desember. Fint hvis de også tar med en liten 
plastfigur som de også får bruk for.  
 
 
Ønsker dere alle dekorativ førjulsuke! 
 
 
 
 
Mvh 
Torill og Kirsti 
 

Ukas mål: 
Norsk:  
Jeg kan lese, skrive og samtale om ville dyr, særlig i Norge, og vårt forhold til dem. 
Jeg kan skrive ord med kj-lyd 
Jeg kan bøye verb i infinitiv, presens og preteritum 
Jeg kan skrive en fortelling 
Matematikk:  
Jeg kan bruke ulike regnestrategier 
Jeg kan se sammenhengen mellom multiplikasjon og divisjon 
 
Engelsk: 
Kunne snakke om sang, dans, musikk og kultur 
Bruke verbformen be + verb + -ing for å forklare hva man gjør akkurat nå. 
 
Sosialt mål:  
Tema desember: Psykisk helse: tanker  
 
 

Ukas øveord i norsk: 

kylling, kjøtt, tjern, kinn, kikkert, kjeks, kyss, tjære 

Ukas øveord i engelsk: 
I am playing = jeg spiller 
you are playing = du spiller 

he is playing = han spiller 

she is playing = hun spiller 

it is playing = den/det spiller 

we are playing = vi spiller 

you are playing = dere spiller 

they are playing = de spiller 

Kontaktinformasjon: 

Kontaktlærer 4a: tlf: 90525488 og mail: kirsti.solli@kristiansund.kommune.no 

Kontaktlærer 4b: tlf: 92498895 og mail: torill.rimstad@kristiansund.kommune.no 

Andre lærere, fagarbeidere og assistenter på trinnet: Ola Thingvold, Cathrine 

Waaler Bowitz, Emma Blomsø Bunes, Ragnhild P. Sager. 

Begreper  

Regnestrategi, gangetabell, faktorer og produkt, multiplikasjon 
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