
    UKEPLAN UKE 38 (20.-24. sept.) 
  -4. klasse- 

 

 

Mandag 

Norsk Les side 12-13 i leseheftet.  

Matte Gjøre side 32-33 i Matemagisk 4A (velg enten røde, gule eller blå oppgaver – eller alle). Øv 
på tiervennene. 

Engelsk Les side 15-16 i Explore 4. Øv igjen på dagene og sesongene. 

 

Tirsdag 

Norsk Gjør ferdig side 7 i arbeidsboka. 

Matte Gjøre side 34-35 i Matemagisk 4A (velg enten røde, gule eller blå oppgaver – eller alle). 
Gangetabellen: Øv på 3 og 4-gangen på www.gangetabellen.net. 

KRL Les s. 14 i KRL boka. Les selv, eller la en voksen lese s. 16 for deg og snakk om spørsmålene 

nederst på siden. Husk å legge på bokbind. 

 

Onsdag 

Norsk Les side 14-15 i leseheftet. 

Matte Gjøre side 36-37 i Matemagisk 4A (velg enten røde, gule eller blå oppgaver – eller alle). Øv 
på tiervennene. 

 

Torsdag 

Norsk Les side 16-17 i leseheftet. 

Matte Gjøre side 38-39 i Matemagisk 4A (velg enten røde, gule eller blå oppgaver – eller alle) Øv 
på hundrervennene. NESTE UKE OPPSUMMERER VI KAPITTEL 1. 

Husk! Ta med gymtøy og badetøy til fredag. Husk diktatboka på fredag. 

 

Diktat og gloser 

Diktat: Vi øver på skriving. Fortellinger har en avslutning. 

Gloser: Igjen: Mondag, Tuesday, Wednesday, Thursday 

 

Dette jobber vi med 

Norsk  Skrive fortelling med innledning, hoveddel og avslutning. Arbeide med ordklasser, fokus på 

substantiv. 

Matte Hundrervenner, gangetabellen, pluss og minus med oppstilling, veksling og låning. 

Engelsk Sesongene, dagene, månedene, presentere seg selv. 

Kroppsøving Lek, svømming og ballspill. 

KRL Bibelhistorier og klassemiljø 

Naturfag Bærekraftig utvikling og økologisk produksjon 

Samfunnsfag Å være sammen 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gangetabellen.net/


 

 

Ukens sang 

Engelsk sang om alfabetet: 
 
 
ABC Phonics Song with Sounds for Children - Alphabet 
Song with Two Words for Each Letter - YouTube 
 
 
 

 

 

Ukens bibelvers 

Fil. 4,6: Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse 
og bønn med takk.  

 

 

Informasjon til hjemmet 

 
-På torsdag er det storsamling. Husk penger til fadderbarna. 
 
-Husk gymtøy (med gymsko) og badetøy på fredag. Skolen er ferdig klokken 13.00 på fredag. De som vil kan hente 

elevene ved svømmehallen på Solborg, som i fjor      . Resten går ned til skolen igjen. 
  
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tKsIi1MH4lw
https://www.youtube.com/watch?v=tKsIi1MH4lw

