
Ukeplan uke: 49 Trinn: 4

Tema:

Sosialt mål: Være et godt forbilde!

Norsk: Kunne svare med fullstendige setninger. 
Matte: Kunne dele/dividere tall opp til 100. 
Engelsk: Kunne spørreordene på engelsk; what, when, how, who, where
og why

Informasjon fra skolen:

Elevene har nå fått  utdelt egne 
egne PC-mapper. Minner om at 
at den må brukes når PC fraktes 
fraktes mellom hjem/skole. 

Vi ber om at dere følger litt 
ekstra med på at lekser blir gjort. 
gjort. Vi opplever nå (til forskjell 
forskjell fra i fjor), at det er en del 
del elever som stadig vekk ikke 
gjør leksene sine. 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08:30-10:00
Adv.stund

Matte/
K og H

Adv.stund
Matte/Norsk

Svømming
(deer) 
/ matte 

Adv.stund
Matte/Norsk 

Adv.stund
Norsk

10:00-10:15 FRIMINUTT

10:15-11:00 KRLE Samfunnsfag
Adv.stund

KRLE
Hjerterom Nyttårssang

11:00-11:45 MATPAUSE OG FRIMINUTT

11:45-13:15
Samfunnsfag/

Engelsk
Engelsk

K&H/Gym
Norsk/Engelsk Norsk 

Matte/norsk

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: Gjør oppgave 5 på 
side 42 i oppgavebok. Skriv 
bare svarene i brun 
kladdebok. 

Engelsk: Les teksten på side 
1 i heftet for uke 49 og 50 
høyt for en voksen hjemme. 

Norsk:
Les teksten «Om jeg bare 
hadde en hund» på s. 50-52 i 
Zeppelin lesebok høyt for 
en voksen. 

Husk gymtøy og innesko! 

Matte: Gjør oppgave 6 på 
side 42 i oppgavebok. Skriv 
bare svarene i brun 
kladdebok. 

Engelsk:  Skriv ned 
spørreordene som står 
nederst på side 1 i heftet. 
Skriv de på norsk og 
engelsk i engelsk skrivebok. 

Norsk: 
Les teksten «Om jeg bare 
hadde en hund» på s. 50-52 i 
Zeppelin lesebok. Svar på 
oppgave 1 a, b og c på 
norskarket i leksepermen 
din. 

Husk svømmetøy deer!

Matte: Gjør oppgave 7 på 
side 42 i oppgavebok. Skriv 
bare svarene i brun 
kladdebok. 

Engelsk:  Les teksten på 
side 1 i heftet høyt for en 
voksen. 
Skriv ned de 6 første 
glosene/ordene på side 2 i 
heftet i engelsk skrivebok. 
Skriv på norsk og engelsk. 

Norsk: Ingen lekser

Matte: Ingen lekser. 

Engelsk: 
Les teksten på side 1 i heftet 
høyt for en voksen. 
Skriv ned de 6 siste 
glosene/ordene på side 2 i 
heftet i engelsk skrivebok. 
Skriv på norsk og engelsk. 

Norsk: 
Tegn og skriv om “din 
drømmehund” på
norskarket i leksepermen
din.  (Bruk tipsene på arket
når du forteller. ) 


