
    UKEPLAN UKE 47 (22.-26. november) 
  -4. klasse- 

 

 

Mandag 

Fri på grunn av planleggingsdag for lærerne 

 

Tirsdag 

Norsk Les side 7 i leseheftet ditt. Snakk med en voksen: Hva betyr det å reise i tankene?  

Matte Øv til kapittelprøve i kapittel 3. Les eksemplene i kapitlet, og gjør 2-4 oppgaver fra 
fargede sidene. 
Gangetabellen: Øv for det du har behov for på www.gangetabellen.net eller 
www.matematikk.org. Vi skal ha gangetest på onsdag.  

Husk! Rydd i pennalet og spiss blyanter. Pass på at det er viskelær i pennalet. 

 

Onsdag 

Norsk Les side 8-9 i leseheftet ditt. Skriv svar (minst to setninger) i lekseboka di på spørsmålet 

med snakkeboble på side 9. 

Matte Øv til kapittelprøve i kapittel 3. Les eksemplene og gjør 2-4 oppgaver fra fargede sidene. 

 

Torsdag 

Norsk Les i minst 15 minutter i en bok du har hjemme. 

Matte Du kan gjerne spille sjakk hjemme.  

Husk! Ta med gymtøy på fredag. Husk diktatboka på fredag. 

 

Diktat og gloser 

Diktat: Han hadde gjort mye gøy mellom jul og nyttår.  

Gloser: I love chess. Jeg elsker sjakk. 

 

Dette jobber vi med 

Norsk  Vi lager bildebok om en reise. 

Matte Gangetabellen og sjakk 

Engelsk Eventyr 

Kroppsøving Lek og turn. 

KRL Den treenige Gud 

Naturfag Kroppen 

Samfunnsfag På nett 

Musikk Dans, sang og blokkfløyte. 

 

 

 

 

Ukens sang 
 
 

 

 

 

http://www.gangetabellen.net/
http://www.matematikk.org/


 

Ukens bibelvers 

Rom. 8,1: Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. 
 

 

Informasjon til hjemmet 

• Velkommen tilbake til skolen! Jeg håper at alle har hatt en fin juleferie! 

• Fint om dere kan passe på at blyantene er ferdig spisset hjemme og klar til bruk på skolen. Det går mye tid 
bort i å spisse blyanter i timene.  

• Husk å få bokbind på alle nye bøker! 

• I uke 3 starter vi på et lite språkprosjekt i norsktimene. Elevene skal lage en bok på norsk og et annet 
språk. Det er kjekt om det er et språk de har et forhold til, for flere kan det være et språk de bruker 
hjemme. For andre er det naturlig å velge engelsk. Lekser blir da å skrive sidene som skal være på språket 
som ikke er norsk. 

• Ingen uteskole denne uken!  

 

Kontakt: 

Arnhild Liseth Brakestad (kontaktlærer) tlf. 41502604, mail: arnhild.brakestad@skg.as 

-Kontaktlærertime: Mandager fra 09.25-10.10 

 

mailto:arnhild.brakestad@skg.as

