
 

Ukeplan 4. trinn uke 11 
        Informasjon til elever og foresatte: 

- I regi av den kulturelle skolesekken, skal 4D på tur til Vigelands museet tirsdag 14. mars. De 
andre klassene var forrige uke. 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. Elevene må ha med en tom boks for å pakke inn det de skal lage i leire. Se 
informasjon om opplegget her: https://www.denkulturelleskolesekken.no/oslo/utforsk-produksjoner-i-
dks/?produksjon=6961 

- Vi besøker SirkuLÆR og Haraldrud gjenbruksstasjon. Vi skal lære om hvordan avfallet vårt 
sorteres. Vi blir hentet i buss på skolen. 4A og 4D blir hentet på skolen 08.50. Elevene må 
derfor møte opp litt tidligere disse dagene. 4B og 4C starter til vanlig tid.  
4A og 4B: Tirsdag 14. mars            4C og 4D: Tirsdag 21. Mars 

- 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 svare på finnespørsmål og tenkespørsmål.  

Matte Jeg vet hvor mange desimeter, centimeter og millimeter det er i 1 meter.  
Jeg vet hvor mange meter det er i 1 kilometer. 
Jeg kan regne ut areal ved å telle ruter i et rutenett. 

Engelsk Jeg kan skrive hele setninger på engelsk.  

Samfunnsfag/ 
naturfag 

Jeg kan lage en hypotese og gjennomføre et eksperiment. 

KRLE Jeg vet hva de fem søylene i Islam er.  

Mat og helse 4C og 4D har mat og helse denne uken. Vi lager blåbærmuffins.  

Svømming/ 
kroppsøving 

4ABD: Blå gruppe har svømming, rød gruppe har kroppsøving. Husk svømmetøy og 
gymtøy!  
4C: 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  
Grønn løype: s. 10 og 11  
Rød løype: s. 12-15 

Leselekse i Salto lesebok B 
Ta opp stemmen din mens du leser. 
Svar muntlig på oppgavene etter du 
har lest teksten.  
Grønn løype: s. 14 
Rød løype: s. 14-17 

Matte Mål minst 10 gjenstander hjemme eller i nærområdet. Bestem deg for 
hvilken lengdeenhet det er smartest å bruke. 
For eksempel: Sengen min er 1 meter og 50 centimeter (1,5m).  
 

Lag en ny bok i Book Creator, kall den “Måling”. Ta bilde av det du har 
målt og legg det inn på ny side i boka, og skriv lengden på 
gjenstandene under. Boka leveres på Showbie når du er ferdig.  

Engelsk Grønn løype: Ta opp at du leser teksten “Another view” 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: Ta opp at du leser teksten “Friends helping friends” 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  

Avfall 
 

Kildesortere 
 

Undersøkelse 
 

Matsvinn 
 

Forbedring 

Engelsk 
Terrible – forferdelig 

Lovely – flott 

Explodes – eksploderer 

In case – i tilfelle 

Unfair - urettferdig 

 

 


