
Ukeplan uke: 3 Trinn: 4

Sosialt mål: Vise respekt for de rundt deg. 

Norsk: Du skal bli bevisst på at det finnes mange ord hvor vi skriver o for 
å-lyden. 
Matte: Du skal kunne kvart over, halv, kvart på og hel på analog klokke. 
Engelsk: Skal kunne bruke verbet to do i preteritum (did/didn`t)

Informasjon fra skolen:

Vi minner om gymtøy og innesko 
på tirsdager! Mange øvelser og 
leker, er vanskelige å utføre i 
sokkelesten. 

Dersom ditt barn ikke kan knyte 
skoene sine selv enda, ber vi om at 
at dere øver litt ekstra på dette 
hjemme 

Vi prøver å ha uteskole fast på 
fredager før lunsj. Det vil variere 
hvilke fag som er i fokus - mye vil 
foregå på tvers av fag  Pass på at 
at det er godt med klær og skift på 
på skolen! 

Så moro med klokka nå !
Merker at dere foresatte er flinke til 
til å følge det opp, så tusen takk for 
for god hjelp til innøving av klokka! 
klokka! Ser stor fremgang allerede 
allerede ! HURRA!! Leksene 
denne uka er også klokke. Hvis ditt 
ditt barn kan halv, kvart over og 
kvart på, gå over til ti over, fem på 
på osv. Lykke til!

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08:30-10:00
Matte/norsk

Matte/Norsk
KRLE 

Svømming
(DEER) 

Matte/Norsk Uteskole

10:00-10:15 FRIMINUTT

10:15-11:00 KRLE Samfunnsfag
Svømming/

matte
Hjerterom Uteskole  

11:00-11:45 MATPAUSE OG FRIMINUTT

11:45-13:15 Engelsk/norsk
Engelsk

K&H/Gym
Samfunnsfag/

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

Matte: Øv 15 minutter på 
klokka hjemme. Bruk den 
analoge klokka vi lagde på 
skolen. 

Engelsk: Øv på glosene på 
side 2 i heftet «Happy new
year». Prøve fredag. 
Skriv 5 setninger hvor du 
bruker de 5 første glosene. 
F.eks.: After school I play 
football. Skriv i engelsk 
skrivebok. 

Norsk: 
Les s. 62 og 63 i Zeppelin 
lesebok. Kan du finne noen 
ord hvor du sier å-lyd for 
bokstaven o?

Husk gymtøy og innesko!

Matte: Øv 15 minutter på 
klokka hjemme. Bruk den 
analoge klokka vi lagde på 
skolen. 

Engelsk: Øv på glosene på 
side 2 i heftet «Happy new
year». Prøve fredag. 
Skriv 5 setninger hvor du 
bruker de 5 siste glosene. 
F.eks.: After school I play 
football. Skriv i engelsk 
skrivebok. 

Husk svømmetøy DEER! 
NB!! NYE GRUPPER!

DEER = Nathaniel, Amalie, 
Natalie, Ruth, Sorah, 
Adrian, Adrian Andrè, 
Emilie, Mia, Nora, Ole 
Henrik, Tobias, Martinus. 

Matte: : Øv 15 minutter på 
klokka hjemme. Bruk den 
analoge klokka vi lagde på 
skolen. 

Engelsk: Øv på glosene på 
side 2 i heftet «Happy new
year». Prøve fredag. 
Oversett setningene du 
skrev tirsdag og onsdag til 
norsk. Skriv i engelsk 
skrivebok. 

Norsk: 
Les s. 64, 65 og 66 i Zeppelin 
lesebok. Kan du finne noen 
ord hvor du sier å-lyd for 
bokstaven o? 

Matte: Øv 15 minutter på 
klokka hjemme. Bruk den 
analoge klokka vi lagde på 
skolen. 

Engelsk: 
Husk gloseprøve ! 

Norsk: 
Gjør oppgavene på 
arbeidsarket 
«Sjimapsekvinnen». 

Du trenger Zeppelin 
lesebok for å kunne gjøre 
oppgavene! 


