
Ukeplan uke: 12 Trinn: 4

Læringsmål for uka:

Norsk Husk stor forbokstav og punktum på slutten av en setning.
Bli tryggere på skj-lyden og sj-lyden.

Matematikk: Jeg kan gangetabellen fra 1 til 10. 
Jeg kan å dele og ser sammenhengen mellom ganging og deling. Informasjon fra skolen:

Engelsk: Learn words about spring and easter. • Husk dusjesaker og gymtøy 
på tirsdag og  dusjesaker og 
badetøy til bad torsdag.

• Utviklingssamtaler 
gjennomføres i uke 15 og 16. 
Eget skriv med tider kommer.

• Vi går for dag til dag lekser 
igjen en periode. Vi  opplever 
at ikke alle gjør leksene sine 
for uka.
God påske til dere alle!

Svømming uke 12 
Victor                        Linnéa
Gustavs                     Rubine
Adrian                       Agnes PB
Jonas                         Karianne
Marcus                      Julie
Det ble ikke svømming uke 11, 
for et filter i bassenget hadde 
blitt ødelagt.  Satser på at det 
er i orden til torsdag!        

Sosialt: Kunne lytte. 
Vise respekt for hverandre.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08:30-09:55 Engelsk
Påske-
verksted

Musikk
Norsk

Engelsk
Matte

Stasjoner

09:55-10:10 FRIMINUTT

10:10-10:40 Norsk Norsk Matte Påskelunsj
Påske-
bingo

10:40-11:25 MATPAUSE OG FRIMINUTT

11:25-13:15 Matte
Samfunnsfag

KRLE
Kroppsøving

Arbeidstime
Samfunnsfag

Svømming/
Stasjoner og 

bibliotek

Påske-
verksted

13:15-13.20 FRIMINUTT

13:20-14:05 Kroppsøving



Lekseplan for 4.trinn
Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Norsk:
Zeppelin gul lesebok:
Les s. 122-124.
Svar på 1 Les og finn a, b 
og c s.124.

Matematikk:
Multi rød: Gjør side 68. 
Skriv hele oppgaven og 
svaret i den brune lille 
boken. 

Norsk:
Gjør 1 side i heftet med sj-
lyden.

Samfunnsfag:
Mylder hard: Les s. 182 og 
183.
Mylder myk: Gjør s. 168.

Matematikk:
Multi rød: Gjør side 69. 
Skriv svaret i den brune 
lille boken. NB: 
Tekstoppgaver skal ha 
tekstsvar.  

Norsk:
Gjør 1 side i heftet med sj-
lyden.

Naturfag: 
Mylder hard: 
Les sammendraget s.64.
• Lag et tankekart om 

hva du har lært om i 
kapitlet «Se opp på 
himmelen».

Matematikk:
Multi rød: Gjør side 70. 
Skriv oppgave og svar i 
den brune lille boka. 

English:
Quest textbook: Read and 
listen to p. 72-73.
Quest workbook: Do p. 
61. 

Norsk:
Øv på disse øveordene, øv 
på å skrive dem også. Du 
blir testa i de på fredag.
Sjø
Sju
Sjette
Pysj
Sjekk
Sjakk
Sjømann

Husk å ta med skift og riktig valg av skotøy, samt kle deg etter været
Torsdag 25.mars skal vi ha påskelunsj, denne dagen trenger ikke elevene ha med seg matpakke. 
Klassekontaktene handler inn. Det blir koselig

Minner om at vi må få beskjeder på VISMA før 08.15, da vi ikke kan garantere at vi får sjekket VISMA i løpet 
av dagen.  Viktige beskjeder i skoletida, prøv skolens sentralbord tlf. 62435860.


