
Lassa skole 4. trinn Uke 47 og 48

Informasjon til hjemmet: Bursdagsbarn

★ Leseuker. I uke 46-48 har hele Lassa skole leseuker. Målet for ukene er at elevene skal utvikle

leseferdighetene sine, få økt leselyst og leseglede, og å øve seg på å samtale om og reflektere over innholdet i

tekster. Disse ukene setter vi derfor av ekstra tid til lesesiestaer og leseaktiviteter på skolen.

Vi ønsker å motivere elevene til ekstra leseinnsats på skolen og hjemme, og skal derfor ha leselotteri i slutten av

uke 48. Elevene fargelegger lodd underveis etter hvor mange minutter de har lest. Husk å signere leseloddark

hjemme. Hvis noen har småpremier hjemme å bidra med, blir klassen veldig glad for det!

★ Onsdag 23. november får vi besøk av Vitensenteret på skolen. Da skal vi

få bli med på vitenshow i mediateket og i tillegg få en undervisningstime

med dem i klasserommet med temaet “kul energi”. Vi gleder oss.

November

1. Daria

6. Mathias

24. Isak Q.



Fag Tema/Læringsmål
Uke Øveord Gloser

Norsk Leseuker.

Lån gjerne bøker på biblioteket i byen. Der er

det mange nye og spennende bøker.

47 fantastisk

vannslangen

skuespillerne

gategutt

arrestere

vær = weather

kanskje = perhaps

helg = weekend

trommer = drums

å spørre  = to ask

Matematikk

Divisjon og geometri 48
kjøttbutikken

ordentlig

populær

jublet

språket

spørsmål = bar chart

påske = Easter

barn = children

bedre enn = better than

svar = answers

Engelsk

Delta i samtaler om egne og andres behov.

følelser, dagligliv og interesser. Lytte til og

forstå ord og uttrykk.

Øveord og gloser skal skrives inn i egen bok hver uke.

Diktat og glosetest hver fredag.

Naturfag Planter og dyr som forsvinner

KRLE Fortellinger fra de ulike verdensreligionene.

Sosial kompetanse Jeg har orden i bøkene mine.



Lekser

til tirsdag til onsdag til torsdag til fredag

Uke 47 Norsk

Tuba Luba s. 60 - 61

Gjør s. 61.

Aski Raski 10 min

Husk: Leselodd

Les i egen bok.

Matte

Ark multiplikasjon

Campus inkrement: 7.2

Husk: Leselodd

Les i egen bok.

Øv på gloser og øveord

Norsk

1) Tuba Luba s. 62 - 63

2) Gjør s. 62.

Husk: Leselodd

Les i egen bok.

Engelsk Lydfil text.

Les og oversett

Textbook s. 61

Workbook s. 44

Norsk

Bokanbefaling. Fyll ut en side i

presentasjonen

“Bokanbefaling” på Classroom,

norsk

Engelsk

Øv på gloser og øveord

Prøv gjerne Glosetyggeren!

Uke 48 Norsk

1) Tuba Luba s. 64 - 65

2) Gjør oppgaver og

spørsmål s. 65

3) Aski Raski 10 min

4) Skriv gloser og øveord

inn i den lilla boka.

Husk: Leselodd

Matte

1) Ark multiplikasjon

2) Campus inkrement: 7.3

Husk: Leselodd

Noen som har premie til

leselotteriet?

Øv på gloser og øveord

Norsk

1) Tuba Luba s. 66 - 67

2) Gjør oppgaver og

spørsmål s. 67

Husk: Leselodd

Engelsk

Lydfil text.

Textbook  s. 60 + ark.

Svar på oppgavene med hel

setning. Skriv på eget ark.

Norsk

Husk: Leselodd

Les i egen bok.

Engelsk

Øv på gloser og øveord

Ekstra Multi nettoppgaver

Problemløsning

Tastaturbo

Mattelabb

Aski Raski

Velg en lyttebok her

Gangetabell

https://app.askiraski.no/
https://campus.inkrement.no/Course
https://skolenmin.cdu.no/_/4-trinn/english/engelsk-4-lyd-62bedc4f3b9d29ae3a630572-5f33ea55c299b5820b58e1a2-6019a068c5cea10a80045ef3?showIntro=true
https://tjenester.aschehoug.no/glosetygger/
https://app.askiraski.no/
https://campus.inkrement.no/Course
https://skolenmin.cdu.no/komponent/magic-machine-5d6d5ef1f74f300010005e5f?_=3-trinn/english/my-home/read-lettleste-boker-pa-engelsk-6011625c474d8871f88bc726-5e4fc2e75d611500188096ba-61a0ccb55190ca59a7458ae3-5f3fa9a07a08eccc18cb6544
https://skolenmin.cdu.no/_/4-trinn/english/engelsk-4-lyd-62bedc4f3b9d29ae3a630572-5f33ea55c299b5820b58e1a2-6019a068c5cea10a80045ef3?showIntro=true
https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/4a
https://www.matematikk.org/tekstnott/?klassetrinn_tids%5B%5D=66045
https://www.acm.no/tastaturbo/
https://campus.inkrement.no/
https://app.askiraski.no/
https://skolenmin.cdu.no/_/english/read-lettleste-boker-pa-engelsk-5f33ea55c299b5820b58e1a2-5f3fa9a07a08eccc18cb6544?showIntro=true
https://www.gangetabellen.net/



