
 

Ukeplan 4. trinn uke 10 
 

        Informasjon til elever og foresatte: 

- Det blir foreldremøte tirsdag 7. mars. Vi får besøk av ekstern foredragsholder med tema 
nettvett. Vi samles klassevis i klasserommene først klokken 17.00. Invitasjon er sendt ut. 
Velkommen! 

- I regi av den kulturelle skolesekken, skal vi denne uken og neste uke på tur til Vigelands 
museet. Vi deltar på utstillingen “I Vigelands verden” der vi både får lære om billedhuggeren 
Gustav Vigeland og etterpå selv prøve oss som kunstnere i hans gamle verksted. 4B drar 
torsdag, 4A og 4C drar fredag, og 4D drar tirsdag 14. mars. Se informasjon om opplegget her: 
https://www.denkulturelleskolesekken.no/oslo/utforsk-produksjoner-i-dks/?produksjon=6961 

- Vi lærer om stoffer i naturfag og gjennomfører ulike eksperimenter. I norsk arbeider vi med 
lesing og lesestrategier. I matematikk har vi fokus på måling.  
 

Ukas mål 

Norsk Jeg kan bruke SALTO som lesestrategi når jeg leser ulike tekster.  
Jeg kan skrive ord med stum d.  

Matte Jeg vet hvor mange centimeter og millimeter det er i 1 meter. 
Jeg vet hvor mange meter det er i 1 kilometer.  

Engelsk Jeg kan bruke hele klokkeslett på engelsk i en tekst.  

Samfunnsfag/ 
naturfag 

Jeg kan lage en hypotese og gjennomføre et eksperiment. 

KRLE Jeg vet hvem Hassan og Hussein var i Islam.  

Mat og helse 4A og 4B har mat og helse denne uken. Vi lager blåbærmuffins.  

Svømming/ 
kroppsøving 

4ABD: Rød gruppe har svømming, blå gruppe har kroppsøving. Husk svømmetøy og 
gymtøy!  

 
 
 
 
 
 



Lekser 

Lekser deles ut på fredager og leveres innen torsdag morgen.  
 

Norsk Skrivelekse i Salto arbeidsbok 
B 
Gjør s. 4 og 5. På side 5 
trenger du to egg for å 
gjennomføre et forsøk 
hjemme. Hvis du ikke har 
dette, kan du gjøre s. 8 og 9 i 
stedet.  

Leselekse i Salto lesebok B 
Ta opp stemmen din mens du leser. 
Svar muntlig på oppgavene etter du 
har lest teksten.  
Grønn løype: s. 5  
Rød løype: s. 5-7  
 
 

Matte Velg enten grønn eller rød løype (eller begge) i Radius 4 oppgavebok: 
Grønn løype: s. 74 

Rød løype: s. 75 
 

Ta bilde av sidene når du er ferdig og lever i leksemappen på Showbie. 
Boken skal ligge hjemme.  

Engelsk Grønn løype: Les teksten “Two fantastic fruits” og sett strek under de 
ordene du ikke forstår. Spør de hjemme eller søk opp ordene for å 
finne ut hva de betyr. Gjør deretter oppgavene til teksten.  
Rød løype: Les teksten “T time with elephants” og sett strek under de 
ordene du ikke forstår. Spør de hjemme eller søk opp ordene for å 
finne ut hva de betyr. Gjør deretter oppgavene til teksten. 

Ukas øveord 
Skriv inn på 
Showbie 

Norsk  

Forsøk 

Eksperiment 

Hypotese 

Konklusjon 

Gjennomføre 

 

Engelsk 
Needed – trengte 

Different – forskjellig 

Traditions – tradisjoner 

Suggested – foreslo 

Fundraiser - innsamlingsaksjon 

 


