
 

          

 

 

UKEPLAN FOR 4.TRINN UKE 10 

Dette jobber vi med denne uken: 

I norsk skal alle i løpet av tre uker framover lage sin egen bok om en valgfri dinosaur. Norsktimene går 

til å lese om, finne fakta og skrive ned informasjon om temaet dinosaur. 

I matematikk jobber vi med måling og desimaltall. Vi lærer om desiliter (dl) og liter (l), volum. 

I engelsk skal vi jobbe med verb og uttale av lyder. 

Sosialt fokuserer vi på å holde orden på egen pult. 

Informasjon: 

Velkommen tilbake til skolen etter en ukes ferie. Denne uken starter arbeidet med temaet 

«Dinosaurer». Vi skal jobbe med dette temaet i tre uker, mellom vinterferien og påskeferien. Temaet 

blir en del av mange fag.  På tirsdag skal vi ha naturfagtimene som uteskole. Vi blir nær skolen så våre 

11 korister kan raskt finne oss etter sin øvelse.  Alle må kle seg etter været!  

Vi kommer til å starte opp med utviklingssamtaler i ukene mellom vinterferie og påskeferie. Invitasjon 

til samtale kommer i sekken til elevene og legges ut i Teams. Bytte av time informeres kontaktlærer i 

god tid før samtalene. 😉  

 

Tid  Mandag  Tirsdag Onsdag  Torsdag  Fredag  

08.45 - 

10.00  

Norsk 

 

Norsk  

  

Norsk  

Klassemøte 

Norsk  

 

Norsk  

 

10.00 - 

10.15 

Ute  

 

Ute  Ute  Ute  Ute  

10.15 - 

11.15 

Matematikk  Engelsk  

 

Matematikk 

 

Engelsk  

 

Matematikk 

 

11.15 - 

11.45 

Spising  Spising  Spising 

 

Spising  Spising  

11.45 - 

12.15 

Ute  Ute  Ute Ute  Ute  

12.15 - 

13.00 

Kunst og 

håndverk for 

jentene / 

Svømming for 

guttene 

Uteskole 

Jobbe med 

aktiviteter 

med fokus på: 

Dinosaurer 

Kroppsøving     

Innegym. Alle 

tar med klær 

til skifting og 

dusjing. 

Musikk 

 

 Dybdelæring 

 

 

 

13.00 - 

14.00 

 

Øving og forberedelser: Vil du ta med deg noe hjemmefra som passer til en utstilling om dinosaurer 

- så gjør gjerne det! Vi skal ha et langbord i korridoren med gjenstander som passer. 

NORSK til fredag: Lære å skrive ordene: dinosaur – tidsalder – kritt – skjell – opprinnelse. 

MATEMATIKK: Gjør oppg i multi smart øving i 30 min. 

ENGELSK:  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/dinosaurs  Lytt på de ulike 

navnene.  Forsøk å finne den rette dinosauren. 

Med vennlig hilsen oss voksne på trinnet: Bjørn Røstbakken, Mona Wik, Anette Dancke Eriksen, Berit 

Næss Kaarfald, Eva Anita Solbakken, Kjell Erik Joten, Bjørge Furuheim og Vigdis Helene Lien.  

Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte! 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/dinosaurs

