
Ukeplan for 4.trinn uke 43
Dagsoversikt

mandag 25.10 tirsdag 26.10 onsdag 27.10 torsdag 28.10 fredag 29.10

Ukestart
Norsk
Forlag
Engelsk
Matte

Norsk/
boklån 4A
Norsk 4B
Matte
Musikk

Matte 4B
Samfunnsfag
Engelsk 4A
Norsk

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

Kunst og håndverk
Naturfag
Danseforestilling

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

Dette jobber vi med på skolen:

Sosialt Positiv selvhevdelse

Norsk Tema: Ung - gammel/ forberede utviklingssamtale
Lesing: Lese tekster om unge og gamle, og lage tankekart
Skriving: Saktekst/forlag
Muntlig: Lære om forskjellige dialekter
Språk: Kjenne igjen ulike typer setninger, og kunne bruke punktum,
utropstegn og spørsmålstegn.

Matte Multiplikasjon med flersifrede tall + koding

Engelsk Reader’s Theatre and Halloween

Samfunn Nettvett

Naturfag Bærekraft og miljø

Krle Etikk

Ukas sang
Butter (lyrics)

Ordenselever:
4A: Aksel og Arya
4B: Mikael og Iselin

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


Ukas ord:

perle, klær, vaffelhjerte, tiger, eldre
Ukas gloser:
trick or treat = knask eller knep
dress up = kle seg ut
costume = kostyme
October = oktober
autumn = høst

Husk full-lada Chromebook, spisset blyant, fargeblyanter, blyantspisser og visk hver dag!
Lekser:

Til tirsdag Leselekse i norsk:
Leseperm:Les teksten “Hvor gammel blir en tiger?” 2 g for en voksen.
Ordriket 4A: Les side 83-85 høyt for en voksen.
Skriving: Skriv én setning til hvert av ukas ord der du forklarer så godt du kan hva de
betyr. Overskrift: “Uke 43”. Bruk kriteriene i skriving. Husk å signere på leksene!

Til onsdag Leselekse i norsk:
Leseperm: Les teksten “Vaffelhjerte” 2 g for en voksen.
Ordriket 4A: Les side 88-90 høyt for en voksen.
Skriving: Snakk med en voksen hjemme og fyll ut skjemaet til utviklingssamtalen.
Matematikk: Gjør oppgave 31 a-f. Vis utregning i ruteboka. Gjør tre klokkeoppgaver på
baksiden av arket.

Til torsdag Leselekse i engelsk: RazKids. Lytt til, les og gjør quiz til boka som ligger under “My
assignment”. Du kan gjerne gjøre dette flere ganger. Det er viktig at du øver godt på å
uttale ordene og at du kan fortelle hva boka handler om.
Skriving: Øv godt på glosene og skriv en setning med hver av dem. Overskrift: Week 43

Til fredag Leselekse i naturfag: Les teksten om “Forsk på det” i den oransje permen.
Matematikk: Gjør oppgave 31 g-l. Vis utregning i ruteboka. Gjør tre klokkeoppgaver på
baksiden av arket.

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.

● Ha mellomrom mellom ordene.
● Sett punktum når setningen er slutt
● Skriv så fint du kan og med sammenhengende skrift.



Informasjon

Utviklingssamtaler: Fra neste uke vil vi begynne med utviklingssamtaler. Denne gangen skal elevene
være med. Når det gjelder innkalling til samtale, må vi gjøre det på “gamlemåten”. Det betyr at dere får
tildelt en tid og må bytte innbyrdes dersom tidspunktet dere er satt opp ikke passer. Gi beskjed til
kontaktlærer dersom tidene blir byttet.

Lekser: Vi kommer nå til å ha ekstra fokus på at elevene selv har ansvar for å lese ukeplanen og passe
på at de har gjort lekser til riktig dag. Vi har snakket om ulike strategier som kan brukes til å huske å få
gjort alt. Dersom ungene vet at noen ettermiddager er ekstra travle, må de planlegge å gjøre lekser på
forskudd. Vi ønsker fortsatt at dere foreldre sjekker skriveleksene og signerer når kriteriene er oppfylt.


