
Ukeplan for
4. trinn

Uke 14 og 15
6.april - 16.april

Bursdagsbarn i april:
4A
Mats 1. april
Snorre 4. April
Bjørn Johan 11. april
Lina 20. april
Robin 22. april

4B
Henrik S. 21.april

Fag Læringsmål

Norsk Jeg øver på å ha den gode flyten når jeg leser.

Jeg kan reflektere over meg selv som elev og fylle ut en presentasjon
om faglige og sosiale emner.

Matematikk
Jeg vet hvordan jeg finner ut areal og omkrets av en figur.

Engelsk Jeg kan lese med god flyt og uttale.

Jeg repeterer ulike ordklasser.

Naturfag
Jeg kan fortelle om likestilling mellom gutter og jenter.

Jeg vet hvordan reklame kan påvirke.

KRLE Jeg kan fortelle om liv og virke til Moses, åpenbaringen av Toraen og
innholdet i sentrale deler av Toraen.

Jeg kan samtale om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til
uttrykk gjennom leveregler, bønn, Tora-lesing, matregler og høytider.

Sosial kompetanse Jeg er en god lytter.
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Lekseplan for ukene 14 og 15

14

Norsk leselekse:

Hver dag: Kos deg med å lese i minimum 20 minutter i en valgfri bok hver dag.

Norsk skrivelekse:
- Fyll ut presentasjonen “Utviklingssamtale vår 2021” sammen med en voksen. Se Classroom.

- Se kommentar til påskekrimmen din fra lærer på Classroom der du skrev fortellingen.

Husk å øve på øveord og setninger til ordene.
Matematikk:
Gjør 55, 56 og 57 i multi oppgavebok.
Husk at du skal føre svarene fint inn i matematikk leksebok. Se sjekklisten.

Engelsk:
Gul lesing: Stairs s.63. Les flere ganger slik at du leser med god flyt. Oversett til norsk.
Grønn lesing:  Stairs s.64. Les flere ganger slik at du leser med god flyt. Oversett til norsk.

Quest workbook: Side 50 og 51.

Øv godt på gloser og setninger til glosene.

15

Norsk leselekse:
Les side side 36-38 i Tuba Luba lesebok 2. Les flere ganger slik at du leser med god flyt.

Hver dag: Kos deg med å lese i minimum 15 minutter i en valgfri bok.
Norsk skrivelekse:
Skriv overskrift Bjørnen og biene i lekseboka. Svar på oppgaver og spørsmål side 36 i Tuba Luba
lesebok 2. På side 37 kan du velge om du bare vil svare på oppgaver eller spørsmålet i tillegg.
Husk at spørsmålene må ha fullstendige setninger som svar.

Ekstra : Svar i fullstendig setning på oppgaver og spørsmål side 38 i Tuba Luba lesebok 2.

Husk å øve på øveord og setninger til ordene.
Matematikk:
Gjør 58, 59 og 60 multi oppgavebok.
Husk at du skal føre svarene fint inn i matematikk leksebok. Se sjekklisten.

Engelsk:
Gul lesing: Stairs s.65. Les flere ganger slik at du leser med god flyt. Oversett til norsk.
Grønn lesing:  Stairs s.66 og 67. Les flere ganger slik at du leser med god flyt. Oversett til norsk.

Quest workbook: Side 56 og 57.

Øv godt på gloser og setninger til glosene.
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Gloser:
Uke 14 - Trykk her for Quizlet .
Øv på alle eller noen.

Uke 15- Trykk her for Quizlet .
Øv på alle eller noen.

clean = vaske
make = lage
need= trenger
want to = vil
soap = såpe
Excuse me = Unnskyld meg
easy = lett

forget = glemme
a cape = en kappe
a chair = en stol
stairs = trapp
a pear = ei pære
a cake = ei kake
clothes = klær

Øveord:
Uke 14 Uke 15

skjerf, skjegg, sjal, skjørt, sjekke, sjef dusje, sjampo, drosje, kanskje, skjære,
skjold

Øv muntlig og skriftlig på gloser og øveord. Øv på setninger også, både til øveord og
gloser.

Informasjon til hjemmet

Håper dere har hatt en god påske!

● Vi skal ha lese- og skriveuker uke 15-18. Da vil det bli ekstra fokus på lesing
og skriving i ulike fag. Lag gjerne til en hyggelig lesekrok hjemme hvor det
kan være godt å sitte og lese litt hver dag. Vi fyller også inn leselodd som sist
gang, så husk å signere på leseloddene hjemme.

● Utviklingssamtaler er satt opp i uke 16 og 17. Samtalene blir digitale og vi
sender ut link på mail når det er deres tur. Vi ønsker at elevene også blir med
på samtalen dersom dere får det til. Gleder oss til gode samtaler!

● Uke 15, 16 og 17 skal vi på 4.trinn delta i Miljøagentene sin batterijakt. En
morsom, miljøvennlig og lærerik konkurranse. Elevene skal samle inn brukte
batterier, og sørge for at de gjenvinnes i stedet for at de havner i søpla, eller
enda verre – i naturen. Mer informasjon kommer.

Ønsker dere alle ei flott uke!
Hilsen oss på 4.trinn.
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