
 

 
 

 

 

 

Ukeplan for 

4. trinn  

uke 47 og 48 

 

  

18.november - 

29.november  

2019 

 

 

 

Bursdagsbarn i november: 

4B 

Aksel S 16.november 

Kaja 18.november 

Mikkel 29.november 

 

Ukens elever 

4A 

Uke 47: Eliah og Vegard 

Uke 48: Vilde og Solveig 

4B 

Uke 47: Silje  og Vilde 

Uke 48: Maren og Eirik 

 

 

Fag 

 

 

Læringsmål 

 

 

 

 

      Norsk  

Jeg kan lese ulike tekster med god flyt og forståelse. 

Jeg kan forskjellen på lang og kort vokal. 

Jeg jobber med dobbel konsonant. 

   Matematikk  

 

Jeg kan bruke den vesle multiplikasjonstabellen og gjennomføre 

multiplikasjon og divisjon i praktiske situasjoner. 

 

Jeg kan 6- og 7-gangen. 

 

            KRLE 

 

 

Jeg kan fortelle om Jesus og kjenner til noen bibelfortellinger om han.  

        Engelsk 

 

 

Jeg vet hva et verb er og kan kjenne igjen ord som hører til denne 

ordklassen. 

 

Jeg kan bruke kroppsordene for å beskrive de fem sansene våre. 

 

Jeg kan bruke verb i vanlig presens for å fortelle om kroppsbevegelser. 

 

 

 

Natur, samfunn og miljø  

 

Jeg kan navnet på noen plante- og dyrearter som inngår i samspillet i et 

økosystem og hvordan menneskelig aktivitet endrer naturmiljøet. 

Jeg kan litt om kildesortering. 

 

 

 Sosial 

 kompetanse 

 

 
 

Jeg viser andre respekt med måten jeg snakker på og måten jeg oppfører 

meg på. 

 



 

Informasjon til hjemmet 
 

Tusen takk til alle som har bidratt med premier til trekning av leselodd! Elevene har lest mye alene, 

lest for hverandre, skrevet bokanmeldelser, hatt kafè, jobbet med oppgaver om den kjente forfatteren 

Roald Dahl og sett Charlie og sjokoladefabrikken. Det er stas med leseuker :) 

 

Vi ønsker foreldre/foresatte hjertelig velkomne til adventsfrokost.  

4A: onsdag 27.november klokken 8.15 - 9.00. 

4B: torsdag 28.november klokken 8.15 - 9.00. 

Eget skriv er delt ut til elevene. Dere finner det også på hjemmesiden.  

 

 

Vi har startet med ganging og deling i matematikk. Øv godt på de ulike 

gangetabellene som er satt opp i lekse, da vi gjennomfører en gangetest 

på fredagene i uke 47 og 48. 

 

Vi bytter lesebok i disse to ukene og sender derfor med Tuba Luba 

hjem. Zeppelin lesebok kan ligge på skolen. 

 

Vi minner om at elevene må ha med innesko til gymtimer og øve hjemme på å knytte sko. 

 

For niende året engasjerer Lassa skole seg i solidaritetsarbeid gjennom den skolerettede 

bistandsorganisasjonen Hei Verden.  Beløpet gis i år til skolegang for barn Zambia. Elevene får med 

hjem en grønn konvolutt til omvendt julekalender. Hver elev bruker november måned til å tjene en 

krone eller ti (eller så mye en vil) og legger pengene i den grønne konvolutten. Konvolutten leveres til 

kontaktlærer innen 1. desember. I adventssamlingen i klassene trekker vi hver morgen en konvolutt. 

Hver skoledag i desember vil klassene se en filmsnutt om hvordan det er å være barn/ungdom i andre 

deler av verden.Se mer informasjon på hjemmesiden til Lassa skole.  

 

  

Hilsen Heidi, Hilde, Tone Kristin, Terje og Helene  

 

heidi.roalkvam@stavangerskolen.no  

hilde.klungland.atland@stavangerskolen.no  

tone.kristin.fossan@stavangerskolen.no  

terje.hiim@stavangerskolen.no  
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Lekseplan for ukene 47 og 48: 

 

   

     Norsk,  

 

     lese:  

 

Uke 47: Vi bytter litt lesebok, leseleksen er nå i Tuba Luba.  

Les side 72 - 74 om Roald Dahl. 

 
Uke 48: Les i Tuba Luba side 75- 79 Fra Charlie og sjokoladefabrikken. 

 

Hver dag: Kos deg med å lese i minimum 15 minutter i en valgfri bok. 

 

Uke 47 og 48: Alle må øve på sangene til adventsfrokost. Selmas sang og Vi tenner våre 

lykter. Se Classroom. 

 

  

 

       Norsk,  

 

     skrive: 
 

 

 

 

 

 

 

Uke 47: Svar på spørsmålene side 72 og 73  som hører til leseleksa. Skriv i lekseboka. 

  

Uke 48:  Svar på spørsmålene side 76 og 77 hører til leseleksa. Skriv i lekseboka. 

 

Ekstra: Skriv en fortelling til en av personene på side 74 i lekseboka. 

 

Begge ukene: Husk å øve på øveord. Snakk med en voksen om hva ordene betyr. 

  

 

Mate- 

matikk 

 

➢ Husk å skrive i ruteboka. Husk ukenummer øverst og marg på venstre side. 

 

Uke 47: Nivå 1: Gjør oppgave 1 side 39. 

             Nivå 2: Gjør oppgave 3 og 4 side 41. 

 

Øv på 6-gangen! Vi tar en gangetest på fredag! 

https://www.gangetabellen.net/6-gangen.html 

 

Uke 48:   Nivå 1: Oppgave 2 side 40.  

               Nivå 2: Oppgave 5 og 6, a- p side 42.  

 

 Øv på 7-gangen! Vi tar en gangetest på fredag! 

https://www.gangetabellen.net/7-gangen.html 

 

Ekstra begge ukene: Jobb med MSØ.  

 

Elevene får tilbake matteprøven om klokka. Gå gjennom den sammen med en voksen. 

Prøven skal ikke leveres tilbake til læreren. 

  

 

Engelsk 

 

Uke 47:  

Stairs s. 34 - 35. Les flere ganger til du leser med flyt. Oversett muntlig til norsk. Husk å ta 

med Stairsboka på skolen hver dag.  

ARK: Right or Wrong 

 

Uke 48:  

Stairs s.36 - 37. Les flere ganger til du leser med flyt. Oversett muntlig til norsk. Husk å ta 

med Stairsboka på skolen hver dag.  

ARK: The five senses/ to be 

 

Øv på gloser.  
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Gloser: 

Uke 47 Uke 48 

kurv = basket 

flaske = bottle 

sulten = hungry 

også = too 

drikke = drink 

spise = eat 

hear = høre 

smell = lukte 

trøtt = tired 

gammel = old 

noen = someone 

hennes = her 

hans = his 

skyte = shoot 

tunge = tongue 

smake = taste 

 

Øveord:  

Uke 47 Uke 48 

kikke, kikkert, kilo, kilometer, kirke kinn, kirsebær, Kina, kile, kiosk 

 

Øv skriftlig på ordenene og på setninger til ordene.  


