
Ukeplan for 4.trinn
uke 37

Dagsoversikt

mandag 13.9 tirsdag 14.9 onsdag 15.9 torsdag 16.9 fredag 17.9

Ukestart
Norsk
Kunst og håndverk
Engelsk
Matte

Sos.komp/
boklån 4A
Norsk 4B
Matte
Musikk

Matte 4B
Samfunnsfag
Norsk stasj.
Engelsk 4A

Engelsk 4B
KRLE
Gym/svøm
Boklån 4B
Norsk
Matte 4A

Kunst & håndverk
Naturfag
Sosial
kompetanse

Slutt 13:45 Slutt 12:30 Slutt 13:45 Slutt 13.45 Slutt 13.00

Dette jobber vi med på skolen:

Sosialt Inkludering: Jeg spør om andre vil bli med i leken.
Ansvar: Jeg tar ansvar for at CB er ladet hver dag.

Norsk Tema: Oppfinnelser
Lesing: Å overvåke egen lesing
Skriving: Bruksanvisning
Muntlig: Å forklare ved hjelp av stikkord
Språk: Alfabetet

Matte Tall og regning: Avrunding, overslag og hoderegningsstrategier

Engelsk Presentasjoner og “Are you okay?”

Samfunn Stortingsvalget 2021

Naturfag Bærekraft og miljø

Krle Filosofi

Ukas ord:

oppfinner, ostehøvel, gjemmested, løsning, hemmelighet



Gloser:
English Norwegian

new ny

sad trist

I don’t know Jeg vet ikke

Are you hurt? Er du skadet?

I am tired Jeg er trøtt

Til tirsdag Leselekse i norsk:
Leseheftet: Les teksten “En stor begivenhet” 2 g for en voksen.
Ordriket 4A: Les side 30-32 høyt for en voksen.
Skrivelekse: Forklar så godt du kan hva ukas ord betyr. Skriv en setning med hvert ord.
Overskrift: “Uke 37”. Eks: “En oppfinner er en som finner opp nye ting.” Bruk kriteriene i
skriving. Husk å signere på leksene!
Matematikk: Gjør oppgave 1-3 på innføringsarket.

Til onsdag Leselekse i norsk:
Leseheftet: Les teksten “Gåten” 2 g for en voksen. Svar på spørsmål 1 i skriveboka di.
Ordriket 4A: Les side 34 og 35 høyt for en voksen.
Skriving: Svar på spørsmålene i skriveboka di.:

1. Hvem er Tony Invento?
2. Finn tegn i teksten som viser at onkel Ola er ivrig.
3. Hvem sier

a) “Hei! Vær forsiktig da!”
b) “Det er umulig å si!”
c) “Hva tror du oppfinnelsen er?”

Overskrift: “Spørsmål uke 37”. Svar med hel setning, og bruk kriteriene i skriving. Husk å
signere på leksene!

Til torsdag Leselekse i engelsk: RazKids. Lytt til, les og gjør quiz til boka som ligger under “My
assignment”
Skriving: Skriv ned glosene/frasene i gloseboka og øv godt på dem. Overskrift: Week 37

Til fredag Leselekse i samfunn: Les teksten “Valg 2021” i blå perm.
Matematikk: Gjør oppgave 4-6 på innføringsarket. Sjekk at du har fulgt kriteriene. Gjør
siden med klokka - skriv på både analog og digital klokkeslett.

Kriterier i skriving (brukes både hjemme og på skolen)
● Skriv bokstavene på linja - tenk bokstavhus i forhold til høyde
● Begynn på riktig plass når du skal skrive bokstavene.
● Bruk de små bokstavene når du skriver, men husk

- å skrive stor bokstav i starten av navn
- å skrive stor bokstav i begynnelsen av en setning.

● Hamellomrommellomordene.
● Sett punktum når setningen er slutt
● Skriv så fint du kan og med sammenhengende skrift.



Ukas sang: Wellermann Sea shanty

Ordenselever:
4A: Jonas & Mathea
4B: Kristina, William & Leif Askil

Informasjon

Ukas ord: Ukas ord er ord vi jobber med på skolen. Det er oftest ord som omhandler tema i leseboka.
Elevene skal skrive en forklaring til hvert av ukas ord i skrivelekse til tirsdag. Det blir ikke diktat, men
elevene skal kunne forklare hva ordene betyr og skrive dem riktig i leksa.

Leselekse: Elevene har nå fått utdelt Ordriket 4A. Denne boka skal de bruke til leselekse to dager i uka.
De andre dagene er det henholdsvis Raz-kids og  naturfag/samfunnsfag/KRLE.  Leksa skal leses 1 gang
høyt for en voksen. Hvis dette blir for vanskelig, tar dere kontakt med skolen.
Noen elever får en mer tilpasset leselekse i et eget hefte. Den teksten skal leses 2 ganger høyt for en
voksen. Disse elevene skal i

Beintøft: Beintøft varer fra 30. august – 24. september og er en konkurranse for alle barneskoleelever på
1.-7. trinn. Målet er at flest mulig skal velge en bærekraftig måte å komme seg til og fra skolen på. Dette
innebærer for eksempel å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen. Dette er bra for luftkvalitet,
trafikksikkerhet, helse og miljø.

Matematikk: Vi ser at mange sliter med å lære seg klokka. Elevene vil få noen oppgaver knyttet til klokka
i ukelekse. Håper dere hjemme benytter anledningen til å gi barna oppgaver knyttet til tid. Ellers starter vi
med innføringslekser i rutebok. Nå i starten vil det være seks oppgaver (addisjon, subtraksjon, divisjon,
multiplikasjon og tekstoppgaver). Vi tenker det kan være lurt å fordele denne leksa over to dager.

Foreldremøte: Det blir foreldremøte for 4. trinn torsdag 30.09 kl 18:30-20:00. Sett av datoen.

Skolens hjemmeside: Vi oppfordrer dere til å abonnere på nyheter fra 4. trinn.

https://www.youtube.com/watch?v=WHbU6s0jANc

