
Ukeplan uke: 49 Trinn: 4
Læringsmål for uka:

Norsk Husk stor forbokstav og punktum på slutten av en setning.
Bli tryggere på ord som har enkel- og dobbelt konsonant.

Matematikk: Jeg kan enkel ganging og deling. Informasjon fra skolen:

Engelsk: Big- bigger-biggest- Describe different things. Er barnet ditt snufsete eller har 
noen luftveissymptomer må det 
holdes hjemme.

På onsdag skal vi på tur til 
gapahuken. Husk godt med 
drikke, godt med mat, varme 
klær og gjerne ei vedskie hvis 
du har mulighet.

Svømming uke 49:

Geir Johannes        Agnes R
Sigurd                    Una              
Audun                    Emma
Kjell Yngvar            Ayla
Simen                     Aurelia

Linnea Mathilde

Husk  dusjesaker og badetøy 
inkludert badehette til bad 
torsdag.
Husk å ta med lånebøker 
hjemmefra, bibliotek fredag.

Sosialt: Kunne lytte. Kunne være en god venn.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08:30-09:55 Engelsk
Norsk

Naturfag 
Norsk

Engelsk
Tur til 

gapahuken

Norsk
Matematikk

K & H

09:55-10:10 FRIMINUTT

10:10-10:40 Norsk Arbeidstime Gapahuken Arbeidstime KRLE

10:40-11:25 MATPAUSE OG FRIMINUTT

11:25-13:15 Matematikk
Samf.fag

KRLE
Kroppsøving

Gapahuken
Svømming/
Stasjoner i 

norsk

Bibliotek/norsk
Stasjoner

13:15-13.20 FRIMINUTT

13:20-14:05 Kroppsøving



Lekseplan for 4.trinn
UKELEKSER

Norsk:
Gjør arkene tilknyttet dobbelt konsonant som det står 
lekse uke 49 på i heftet.

Rød skrivebok: Skriv 6 setninger der du bruker 
ordene hytte, bakke, sekk, votter, hoppe og lukke.

Eksempel: Hytta vår er på Budor.

NB! Husk stor forbokstav og punktum på slutten av 
hver setning.

Quest Textbook:
Read page 44. Bruk lydfil på www.lokus.no, Quest 1-4, 
listen.
Prøv å få en forståelse hva det handler om.

Quest Workbook:
Do page 38. Write a sentence to each picture.

Multi oppgavebok(rød):
Side  42 i rød mattebok. Det holder at du bare skriver 
svarene i den brune matteboken (trenger ikke skrive 
regnestykket). Husk marg og overskrift med lekse uke 
49.

Mylder: 

Naturfag:
Myk bok: Gjør side 41. (Gjennomgår dette tirsdag). Du 
finner svarene i kapitlet vi har jobbet med (s. 36-43).

Samfunnsfag: 
Myk bok: Gjøre side 134. Du skal tegne ut fra en 
beskrivelse. Dette skal gjøres så nøye du kan og du skal 
bruke farger til å fargelegge.  

Vi er i gul sone, sterkt fokus på god 
håndhygiene og avstand.

http://www.lokus.no/

