
    UKEPLAN UKE 43 (25.-29. oktober) 
  -4. klasse- 

 

 

Mandag 

Norsk Jobb i minst 10 minutter på stien i Aski Raski 

Matte Gjøre side 55 i Matemagisk 4A. Gangetabellen.net 

Engelsk Les og øv igjen på side 16 i Explore 4, gjerne sammen noen voksne. Øv gjerne på 
månedene igjen. 

 

Tirsdag 

Norsk Gjør side 74 i arbeidsboka di. Antonymer betyr det motsatte. 

Matte Gjøre side 70 og 72 i Matemagisk 4A. Gangetabellen: Øv på 7-gangen på 
www.gangetabellen.net. Vi skal ha gangetest på onsdag. 

Naturfag Les s.42 i Mylder 4 for en voksen eller la en voksen lese for deg. Fortell hjemme om hva 

som skjedde med ziplock pose bomben i forrige uke.   

 

Onsdag 

Norsk Jobb i minst 10 minutter på stien i Aski Raski 

Matte Gjøre side 57 i Matemagisk 4A.  

 

Torsdag 

Norsk Jobb i minst 10 minutter på stien i Aski Raski. 

Matte Gjøre side 60 (velg om du hvilket farge+nivå du vil gjøre) i Matemagisk 4A. 

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

 

Diktat og gloser 

Diktat: Vi gleder oss til å smake på god mat. Det blir mat fra forskjellige land. 

Gloser: It’s cold outside. 

 

Dette jobber vi med 

Norsk  Tverrfaglig tema: FN. Stum h. Dobbel konsonant. 

Matte Klokka, tier- og hundrervenner, gangetabellen 

Engelsk Klokka, månedene, skole 

Kroppsøving Lek, svømming og ballspill. 

KRL Islam og klassemiljø 

Naturfag En verden av stoffer 

Samfunnsfag På nett 

Musikk Orkester , instrumenter og Mozart 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gangetabellen.net/


 

Ukens sang 

Vi-sangen: 
 
Vi sangen - YouTube 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ukens bibelvers 

Ef. 5,4: Rå ord, tåpelig tale og grovt snakk er også upassende. Si heller takk til Gud. 
 

 

Informasjon til hjemmet 

-Velkommen til utviklingssamtaler på mandag. 
 
-Arnhild blir sykemeldt i ca. to uker etter en operasjon på onsdag denne uken. 
 
 
  
 
 

 

Kontakt: 

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

-Kontaktlærertime: Mandager fra 09.25-10.10 

 

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert 
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