
 

Ukeplan 4. trinn uke 12 
        

 Informasjon til elever og foresatte: 

- Vi gjennomfører faguke i praktisk-estetiske fag. Tema er psykisk helse og følelser. Det blir 
derfor kroppsøving i full klasse denne uken, og svømming utgår. 

- 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.  

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

 

Ukas mål 

Norsk Jeg kan lage et tankekart til en tekst jeg har lest.  
Jeg kan oppsummere det jeg har lest.  

Matte Jeg vet hvor mange desiliter det er i 1 liter. 
Jeg vet hvor mange desiliter eller liter det er i en bøtte med vann.  

Engelsk Jeg kan lage en handleliste på engelsk. 

Samfunnsfag/ 
naturfag 

Jeg kan lage en hypotese og gjennomføre et eksperiment. 

KRLE Jeg vet hvordan muslimer begraver de døde.  

Mat og helse 4A og 4B har mat og helse denne uken. Vi lager mac and cheese.  

Svømming/ 
kroppsøving 

Kroppsøving for hele klassen denne uken. Husk treningssko, gymtøy og håndkle.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Lekser 

Lekser deles ut på fredager og leveres innen torsdag morgen.  
 

Norsk Skrivelekse i Salto arbeidsbok 
B  
Gjør s. 16 og 17.  

Leselekse i Salto lesebok B 
Ta opp stemmen din mens du leser. 
Svar muntlig på oppgavene etter du 
har lest teksten.  
Grønn løype: s. 23 
Rød løype: s. 23-25 

Matte Gjør arbeidsarket som heter “Omgjøring av lengdeenheter” på 
Showbie. Du kan skrive rett inn på dokumentet. 

Engelsk Grønn løype: Ta opp at du leser teksten “Daily routine” og gjør 
oppgavene til teksten.  
Rød løype: Ta opp at du leser teksten “Out shopping for toiletries” og 
gjør oppgavene til teksten. 

Ukas øveord 
Skriv inn på 
Showbie 

Norsk  

Allergisk 

Reagere 

Innbilning 

Parabol 

Romvesen 

Engelsk 
Daily - daglig 

Routine – rutine 

Toiletries – toalettsaker 

Brushes – pusser/børster 

Hair - hår 

 

 


