
Ukeplan uke: 1 Trinn: 4

Tema:

Sosialt mål: Være en god venn. 

Norsk: Kunne svare med fullstendige setninger. 
Matte: Kunne finne symmetrilinjer, rotere og forskyve en figur. 
Engelsk: Kunne spørreordene på engelsk; what, when, how, who, where
og why

Informasjon fra skolen:

Vi ønsker alle et riktig godt nytt 
nytt år! 

Nyttårssang flyttes dessverre til 
til nærmere våren pga. covid-
situasjonen. Kommer tilbake til 
dato!

Vi er fortsatt på gult nivå i 
skolen, dvs. at det bl.a. ikke er 
leksehjelp.  Vi ønsker at elever 
som er forkjølet/ikke i form 
holdes hjemme. 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08:30-10:00 FRI Matte/Norsk
Svømming

(DEER) 
/ matte 

Matte/Norsk Norsk

10:00-10:15 FRIMINUTT

10:15-11:00 FRI Samfunnsfag KRLE Hjerterom FYSAK

11:00-11:45 MATPAUSE OG FRIMINUTT

11:45-13:15 FRI
Engelsk

K&H/Gym
Norsk/Engelsk Norsk 

Matte/
mediatek

13:15-13.20 FRIMINUTT

13:20-14:05 K&H/Gym



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

Ingen lekser!

Husk gymtøy og innesko!

Matte: Gjør denne linken:
Speil om symmetrilinjen – nivå 
1 / Speil om symmetrilinjen / 
Symmetri og mønster / 4a / 
Multi Nettoppgaver 1-4 
(gyldendal.no)
(oppgave 1 og 2 på «Speil 
om symmetrilinjen»).

Engelsk:  Les teksten på 
side 1. Øv på 
ordene/glosene på side 2 i 
heftet for uke 49, 50 og 51.  

Husk svømmetøy deer!

Matte: : Multi oppgavebok –
gjør side 51. 
Skriv svarene i brun 
kladdebok. 

Engelsk:  Les teksten på 
side 1. Øv på 
ordene/glosene på side 2 i 
heftet for uke 49, 50 og 51. 

Norsk: 
Zeppelin lesebok: Les 
teksten «Haien angriper!» 
på s. 58-61 høyt for en 
voksen. 

Matte: Multi grunnbok –
gjør ferdig side 118 og 119 
hvis du ikke ble ferdig på 
skolen. 

Engelsk: 
Prøve på spørreordene, 
samt glosene vi hadde på 
side 2 i heftet for uke 49, 50 
og 51. 

Norsk: 
Zeppelin lesebok: Bruk 
internett og gjør oppgave 2 
på s. 61. Skriv setningene 
dine på PC. (Vi tar en felles 
oppsummering i morgen.) 

https://podium.gyldendal.no/mno1-4/4a/6/e/1

