
Ukeplan

uke 39 og 40

Dette jobber vi med på skolen:
Norsk Vi jobber med forskjeller på meninger og fakta.

Vi jobber med hvordan språkbruken vår påvirker andre.
Matematikk Vi lærer om plassverdisystemet opptil 1000.
Engelsk: Vi lærer om verb som slutter på -s , barn og hobbyer i engelskspråklige

land.
Sosialt Vi arbeider videre med gode klassemiljø med inkluderingsleker og

klasseregler for god trivsel.
Mat og helse Vi følger prinsipper for god hygiene i forbindelse med matlaging.

Vi sorterer avfall i forbindelse med matlaging og forklarer hvorfor det er
viktig å gjøre det.

Beskjeder

➢ Headset: Alle elever må ha headset på skolen. Dere kan velge selv om dere har et liggende i
hylla i klasserommet eller om dere har et fast med i sekken.

➢ Sjekk alltid tilbakemeldingene på forrige lekser.
➢ Uke 40: Onsdag 5/10 skal 4A til Stavanger kunstmuseum, mens 4B skal torsdag 6/10.

Dette er i regi av “Den kulturelle skolesekken”, som har laget en forestilling kalt “Skulptur - en
stjerne i universet”. .

Uke 39 Mandag 26/9 Tirsdag 27/9 Onsdag 28/9 Torsdag 29/9
Lesing: Zeppelin lesebok:

Les side 25

Mål:
Du skal ha leseflyt
når du leser; noen
må lese en gang,
andre to, og noen
tre ganger.

Lesebestilling:
Les teksten høyt for
en voksen.

Zeppelin lesebok:
Les side 26

Les teksten over inn
på Chrome mp3.
Last den opp i
Classroom under
“Leselekse uke 39”.

Info om opptak står
under beskjeder
lengre oppe.

Zeppelin lesebok:
Les side 27

Mål:
Du skal ha leseflyt
når du leser; noen
må lese en gang,
andre to, og noen
tre ganger.

Lesebestilling:
Les teksten høyt
for en voksen

Kaleido
Les teksten høyt
sammen med en
voksen i linken
over og svar på
spørsmålene.

https://kaleido1-4.cappelendamm.no/lt/oppgavesamling.html?tid=1994539&sek=1948568


Skriving: Stavskrifts-boka:
Gjør side 9

Mål:
- Ha rett

skriveretning.
- Skriv på rett

plass i
bokstavhuset.

- Les over det du
har skrevet
etterpå og rett
eventuelle feil.

Skrivebok:
Svar på
oppgavene i
zeppelin lesebok
side 27. Oppgave 1
og 2.

Regning: Leksepermen:
- Sjekk

tilbakemeldinge
r fra forrige uke.
Rett evt. feil.

- Gjør 2.2 arket
(begge sider).

Lekseperm:
Gjør 2.3 arket
(begge sider.)

Øveord: Alltid - gikk - ingenting - plass
Øv deg godt på disse til vi skal ha diktat på skolen.

Ukas Grej: Hint:
Ødeleggende isfjell

Mat og
helse:

Sjekk Classroom kode: 7olh5p2
Øve på oppvask (filmsnutt step-by-step)

Uke 40 Mandag 3/10 Tirsdag 4/10 Onsdag 5/10 Torsdag 6/10
Lesing: Zeppelin lesebok:

Les side 28 og 29

Mål:
Du skal ha leseflyt
når du leser; noen
må lese en gang,
andre to, og noen
tre ganger.

Lesebestilling:
Les teksten høyt for
en voksen.

Jobb 15 minutter
med Oppgave -
Klær.

Les teksten “the
man and the boy” i
classroom. Les
teksten tre ganger
og minst en gang
høyt for en voksen.

Øv deg på glosene:
Gloser. Samme ord
som forrige gang.

Zeppelin lesebok:
Les side 30

Mål:
Du skal ha leseflyt
når du leser; noen
må lese en gang,
andre to, og noen
tre ganger.

Lesebestilling:
Les teksten høyt
for en voksen.

Zeppelin lesebok:
Les side 31 og 32

Mål:
Du skal ha leseflyt
når du leser; noen
må lese en gang,
andre to, og noen
tre ganger.

Lesebestilling:
Les teksten høyt
for en voksen.

Skriving: Gjør oppgavene
under teksten “The
man and the boy”.
Skriv svarene rett
inn i dokumentet.
Du velger selv om
du svarer på norsk
eller engelsk.

Stavskrifts-boka:
Gjør side 10

Mål:
- Ha rett

skriveretning.
- Skriv på rett

plass i
bokstavhuset.

- Les det du
har skrevet
etterpå og
rett eventuelle
feil.

Skrivebok:
Gjør oppgave 1 a b
c og 2 a.

Regning: Leksepermen:
- Sjekk

tilbakemeldinge
ne på forrige
ukes lekser, og

Leksepermen:
Gjør 2.5
(begge sider).

https://www.youtube.com/watch?v=7mxqhdAhINA
https://www.lingo-play.com/no/engelsk-timer-p%C3%A5-nett/flashcards/leksjon-1.1/2/
https://www.lingo-play.com/no/engelsk-timer-p%C3%A5-nett/flashcards/leksjon-1.1/2/
https://quizlet.com/723354919/week-39-flash-cards/


rett eventuelle
feil.

- Gjør 2.4 arket
(begge sider).

Engelsk: Gloser: What - Hva, When - Når, How - Hvordan, Which - Hvilken Who - Hvem,
Where - Hvor, Why - Hvorfor.
Øv deg godt på glosene. Det kommer diktat på skolen.

Ukas grej Hint:
Kommer på mandag.

Mat og
helse:

Sjekk classroom: hva gjør vi i økt 3 på skolekjøkkenet?
Her kan du forberede deg med en filmsnutt:
bananpannekaker og frozen yoghurt.
Øve på å skrelle og kutte grønnsaker og frukt hjemme. Husk å rydde etter deg☺

4A: christian.lithun@sandnes.kommune.no
4B: Ninna.kristine.nedergaard@sandnes.kommune.no

Sondre.moldekleiv.dalen@sandnes.kommune.no

Telefon til vårt trinnkontor er: 48172904

https://quizlet.com/723354919/week-39-flash-cards/
https://www.youtube.com/watch?v=nWf8y0rcN_8
https://www.youtube.com/watch?v=D5__F6NZXCo
mailto:christian.lithun@sandnes.kommune.no
mailto:Ninna.kristine.nedergaard@sandnes.kommune.no
mailto:Sondre.moldekleiv.dalen@sandnes.kommune.no

