
 

 

 

Ukeplan for  

4. trinn 

 

Uke 42 og 43 

12.oktober - 23.oktober 

 

 

 

 

Bursdagsbarn i oktober: 

4A  

Ingen i oktober 

 

4B 

Alva 6.oktober 

Mari 15.oktober 

Mikkel 26.oktober 

 

Ukens elever 

4A 

Uke 42: Ludvig og  Lina  

Uke 43: Jacob og Isak  

 

4B 

Uke 42: Levi og Louise 

Uke 43: Isak og Lill 

 

 

Fag 

 

Læringsmål 

 

Norsk  Jeg kan lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker 

og andre tekster og samtale om hva tekstene betyr. 

Jeg vet hva et sammensatt ord er. 

Jeg vet at noen ord med æ-lyd skrives med e. F.eks. hvert og perle. 

 

 

Matematikk  

 

Jeg kan jobbe med store tall i praktiske situasjoner. 

Jeg vet hva negative tall er.  

 

Engelsk 

 

Jeg kan stille spørsmål og svare i presens, muntlig og skriftlig. 

 

Jeg kan navnene på de tolv månedene på engelsk.  

 

Jeg jobber med substantiv (nouns) på engelsk.  

 

 

Naturfag 

  

Jeg kan fortelle om forskjellige typer skog.  

Jeg kan fortelle om hvordan frø spres. 

 

KRLE 

 

Jeg er en god venn og deler gode ord. 

 

Sosial kompetanse 

 

  

Jeg husker på å vaske hender når jeg kommer inn om morgenen og 

etter friminutt.  

 

Jeg inkluderer andre og viser respekt.  
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Lekseplan for ukene 42 og 43 

 

 

 

 

 

42 

Norsk leselekse på ark:  

Bruk BO og jobb med arket om “Trylling med terninger”. Øv på å lese høyt og tydelig med god flyt. 

Les minst tre ganger.  

 

Les minst 15 min. hver dag i egen bok.  

Norsk skrivelekse på chromebook:  

Jobb med Skrivelekse uke 42 som du finner på Classroom under Norsk.  Skriv svarene i 

fullstendige setninger og trykk lever på oppgaven.  

 

Husk å øve på øveord og setninger til ordene.  

Matematikk:  

Gul: Ark 1 og 2 

Grønn: Ark 1, 2 og 3 

Engelsk:  

-Leseleksen finner du på Classroom under Engelsk, Leselekse uke 42 ,  A walk in the forest og 

Nouns. Les begge sidene flere ganger til du leser med flyt. Oversett muntlig til norsk.  

-Gjør arket om nouns (substantiv). 

-Gloseprøve på fredag. Quizlet uke 42 ligger på Classroom.  

 

 

 

 

 

 

43 

Norsk leselekse på ark:  

Bruk BO og jobb med arket om “Karl”. Snakk med en voksen om det du har lest og hva du 

likte/ikke likte i teksten.  

 

Les minst 15 min. hver dag i egen bok.  

Norsk skrivelekse på chromebook:  

Jobb med Skrivelekse uke 43 som du finner på Classroom under Norsk.  Skriv svarene i 

fullstendige setninger og trykk lever på oppgaven.  

 

Husk å øve på øveord og setninger til ordene.  

Matematikk:  

Gul: Ark 1 og 2 

Grønn: Ark 1, 2 og 3 

Engelsk:  

-Stairs s. 18 - 19. Les flere ganger til du leser med flyt. Oversett muntlig til norsk.  

-Gjør arket om nouns (substantiv).  

Gloseprøve på fredag. Quizlet uke 43 ligger på Classroom.  

Gloser: 

Uke 42 Uke 43 

a leaf = et blad 

a snail = en snegle 

a witch = en heks 

a ghost = et spøkelse 

a forest = en skog  

to scare = å skremme 

scream = hyle 

hide = gjemme seg 

angry = sint  

sounds like = høres ut som  

 

Øveord:  

Uke 42 Uke 43 

jente, jekk, jukse, jakke, juling brannbil, lastebil, brøytebil, sykebil, 

politibil, varebil 

 

Øv muntlig og skriftlig på gloser og øveord. Øv på setninger til øveord. Setninger til gloser er frivillig. 
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Informasjon til hjemmet 
 

★ Håper alle har hatt en fin høstferie. Vi er klare for en god og lærerik økt frem til 

juleferien. 

★ Velkommen til utviklingssamtaler. Eget skriv er sendt ut på mail og ligger også på 

hjemmesiden. Vi møtes i klasserommet.  

★ Vi ønsker at foresatte ser over leksene før de leveres på skolen. Leksene leveres 

innen fredag. 

★ Pennal. Husk å ta med blyanter, fargestifter og visk hver dag. Vi har ikke lov til å 

dele.    

★ Vi ser at flere trenger påminnelser om å holde god orden i bøker, sekk og 

garderobe. Snakk gjerne om dette hjemme. Vi har en liten garderobe og setter pris 

på at alle har kun det de trenger hengende der.  

★ Med tanke på smittevern, så minner vi foreldre om å ikke komme inn på skolen 

eller i elevenes garderobe utenom til samtaler. Vi håper på forståelse for dette.  

★ Chromebook. Minner om at denne må lades hver dag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker dere ei nydelig uke! 

Hilsen oss på 4.trinn.  
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