
Ukeplan for 4. trinn uke 48
Dagsoversikt

mandag 29.11 tirsdag 30.11 onsdag 1.12 torsdag 2.12 fredag 3.12

Adventssamling
Norsk
Engelsk
Matte
Forlag

Adventssamling
Norsk/
boklån 4A
Norsk 4B
Matte
Musikk

Adventssamling
Matte 4B
Samfunnsfag
Engelsk 4A

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

Uteskole

Vi går til stranda
ved Flassi

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

Dette jobber vi med på skolen:

Sosialt Empati

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 Christmas

Samfunn Jernalderen

Naturfag Stoff og kjemi

Krle Etikk

Ukas sang:
Vi tenner våre lykter

Ordenselever:
4A: Milian og Mathilde
4B: Sebastian og Signe

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


Ukas ord:

sukker, gjerrig, pasta, suppe, nysgjerrig
Ukas gloser:
to feed = å mate
to live = å bo
hungry = sulten
long time ago = for lenge siden
because = fordi

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

Til tirsdag Leselekse i norsk:
Leseperm: Les teksten “Mannen som nesten døde av pasta” 2 g for en voksen.
Ordriket 4A: Les side 108-11 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 48”. Bruk kriteriene i skriving. Husk å signere på leksene!

Til onsdag Leselekse i norsk:
Leseperm: Les teksten “Da Emil satt fast i suppebollen” 2 g for en voksen. Skrivelekse:
svar på spørsmålene som står nederst på arket i skriveboka di.
Ordriket 4A: Les side 123-124 høyt for en voksen.
Skrivelekse:
Svar på spørsmålene i skriveboka di:

1. Hvordan tror du en spikersuppe smaker? Forklar.
2. Stemmer det at kona ikke har en matbit i huset? Forklar.
3. Forklar hvorfor mannen er lur når han vil koke suppe på en spiker.

Overskrift: “Spørsmål uke 48”. Svar med hel setning, og bruk kriteriene i skriving.
Matematikk: Velg en eller to av oppgavene på multiplikasjonsarket. Vis utregning i
ruteboka di. Husk kriterier og underskrift fra en voksen.

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 48.

Til fredag Leselekse i samfunnsfag: Les teksten i den oransje permen.
Matematikk: Lag pinnebrøddeig. Se oppskrift under informasjon.

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:

Uteskole til stranda ved Flassi: Det blir bål og grilling. Ta med pølser hvis dere vil. Det skal også
lages pinnebrød. Hver elev må ha med deig selv (se oppskrift), så spikker vi pinner til å steike
pinnebrødet med på turen. Husk vedkubbe og varm/kald drikke.

Oppskrift på pinnebrøddeig:
2 dl hvetemel
1 ts bakepulver
1 ts sukker
0,25 ts salt
0,75 dl vann
3 ss matolje

1. Bland sammen alt det tørre.
2. Tilsett vann og olje og rør det sammen til en glatt deig. Tilsett mer mel hvis den er veldig

klissete.
3. Ha litt olje rundt deigen og legg den i en plastpose eller boks.

Advent på 4. trinn: Vi starter hver morgen i desember med en adventsstund hvor vi tenner lys, synger
og trekker kalender. Vi trekker to elever hver dag som får hente ned hjertet sitt og får fortelle om
jobben de har gjort hjemme. Vi vil også ha en aktivitetskalender med en felles aktivitet for klassen hver
dag.

Omvendt julekalender: Se eget skriv på baksiden av ukeplanen.

Juleverksted: Det blir felles juleverksted for alle elevene på 2.-4. trinn mandag 13. desember. I den
forbindelse har vi behov for rester av stearinlys og tomme syltetøyglass uten etikett med lokk. Fint om
de som har, tar det med på skolen snarest.



Til foreldre og foresatte ved Solås skole

Omvendt julekalender – desember 2021

Omvendt julekalender handler om å gi i stedet for å få. Vi ønsker at elevene kan hjelpe andre barn som
ikke opplever den samme tryggheten, får de samme materielle godene og utdanningen som oss, eller
som ikke kan spise seg mette hver dag.

Solås skole skal for 4.året på rad samle inn penger til dagsenteret i Babadag, Romania. All vår støtte vil gå
til å finansiere måltider og skolemateriell til barn ved dagsenteret i Babadag. Les mer om dagsenteret i
Babadag på skolens hjemmeside.

I 2018 klarte vi å samle inn kr 33289 til dagsenteret.
I 2019 klarte vi kr 45 500.
I 2020 klarte vi kr 67 000.
Mål 2021: 75 000 kr

I hele desember skal en av ukesleksene være å gjøre en jobb hjemme. Det kan for eksempel være å
tømme oppvaskmaskinen, lage middag, lufte hunden, rydde bordet etter middag, brette tøy, passe yngre
søsken eller annet arbeid.

Hver elev får hvert sitt arbeidskort hvor de skriver ned hvilke arbeidsoppgaver de gjør hjemme. Kortet
skal ligge i sekken i  hele desember måned. Hver klasse bruker dette aktivt i førjulstiden på skolen.

“Lønna” for arbeidsoppgavene elevene har gjort hjemme, kan gå til å støtte skolens innsamling til
dagsenteret.

Gå inn på Spleis for å lese mer om innsamlingen og for å gi støtte.

Med vennlig hilsen

Kirsti Sævik (rektor) og Mona Rabben (FAU-leder)

https://www.spleis.no/project/204439

