
Ukeplan for 4.trinn uke 46
Dagsoversikt

mandag 15.11 tirsdag 16.11 onsdag 17.11 torsdag 18.11 fredag 19.11

BlimE
Norsk
Engelsk
Matte

Norsk/
boklån 4A
Norsk 4B
Matte
Musikk/BlimE

Matte 4B
Samfunnsfag
Engelsk 4A
BlimE
Norsk

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

Kutte grønnsaker
Rydde uteområdet
Gå gjennom den
nye tunnelen
Blime-dansen
Uteskole til Flassi

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

Dette jobber vi med på skolen:

Sosialt BlimE-uke

Norsk Tema: Mat
Lesing: Lese tekster om mat, og undersøke teksten før du leser.
Skriving: Forlag/lære å skrive oppskrifter
Muntlig: Lære om argumentasjon, diskusjon og begrunnelser
Språk: Bøye substantiv i entall og flertall, bestemt og ubestemt form.

Matte Divisjon

Engelsk Question words, asking questions

Samfunn Jernalderen

Naturfag Stoff og kjemi

Krle Etikk

Ukas sang:
BlimE-sangen 2021 (med tekst)

Ordenselever:
4A: Emil og Lycke
4B: Luka og Anna

https://www.youtube.com/watch?v=4hnvKsugHus


Ukas ord:
kokk, nasjonalrett, konkurranse, ingrediens, oppskrift

Ukas gloser:
how - hvordan
where - hvor
when - når
why - hvorfor
who - hvem

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

Til tirsdag Leselekse i norsk:
Leseperm: Les teksten “Franske fristelser” 2 g for en voksen.
Ordriket 4A: Les side 125-127 høyt for en voksen.
Skrivelekse: Skriv én setning til hvert av ukas ord der du forklarer så godt du kan hva de
betyr. Overskrift: “Uke 46”. Bruk kriteriene i skriving. Husk å signere på leksene!

Til onsdag Leselekse i norsk:
Leseperm: Les teksten om Ørnefjær 2 g for en voksen. Skrivelekse: Lag ett spørsmål til
leseleksa, og skriv spørsmålet inn i norskboka. Husk overskrift “Spørsmål uke 46”.
Ordriket 4A: Les s 128-129 høyt for en voksen.
Skrivelekse:
Lag to spørsmål til leseleksa.  Bruk spørreordene, og skriv spørsmålene inn i boka. Husk overskrift
“Spørsmål uke 46”.
Matematikk: Gjør oppgave 1-3 på innføringsarket. 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. Skriv alle ordene i gloseboka og velg ut tre av dem som du
skriver en setning med. Overskrift: Week 46.

Til fredag Leselekse i samfunnsfag: Les teksten “Jernalderen 2” i den oransje permen.
Matematikk: Gjør oppgave 4-6 på innføringsarket. 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

Svømming: Torsdag 18. november begynner gruppe 2 med svømming.

BliMe: På fredag skal vi danse BliMe-dansen! I den forbindelse vil vi ha fokus på vennskap, samhold,
tilhørighet og glede hele uka.

Uteskole til Flassi: Vi skjærer grønnsaker på skolen før vi danser Blime-dansen. Deretter spiser vi
nistepakken på skolen. Vi går til Flassi og wok’er grønnsakene på slutten av dagen. Hver elev tar med sin
egen skål + skje. Husk drikke til turen og klær etter vær! De som kan, tar med en vedkubbe:-)



Grupper i gym og svømming 4. trinn

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

Sebastian
Awet
Martin V
Steinar
Arman
Stig
Aditya
Aksel 4B
Matheo 4A
Milian

Linea
Rikke
Signe
Randija
Eva
Arja
Mathea
Mia
Mari
Anna

Mille
Jana
Iselin
Ine
Kristina
Agnethe
Andrea
Nora
Mathilde
Saga

Jonah
Luka
Jonas 4A
Sondre
Emil
Lukas
Aron
Filip
Caspian
Mikael
Mansur

Sigurd
Asle
Jonas 4B
Martin B
Tønnes
Elias
Bastian
William
Aksel 4A
Matheo 4B
Leif Askil

Adele
Elvira
Lykke
Hannah Alicia
Marika
Oda Kristine
Ingrid Adele
Lovisa
Live
Maren


