
 

Ukeplan 4. trinn uke 13 
        

 Informasjon til elever og foresatte: 

- Vi drar på tur i nærområdet med fadderbarna tirsdag 28. mars. Ta med nok klær etter vær, og 
turkjeks/varm drikke hvis du vil "#$%  

- Det er påskeferie i uke 14. Første skoledag etter ferien er tirsdag 11. april. 
- Vi oppfordrer til sunn og næringsrik matpakke på skolen. Vi vet at skolematen har stor 

betydning for elevenes energi og konsentrasjon i skolehverdagen. Vi anbefaler vann som drikke 
i drikkeflaska. Det er også lurt å spise noe til frokost før skolen begynner.  

 

Ukas mål 

Norsk Jeg vet hvor jeg skal bruke komma i en setning.  
Jeg kan bruke gode lesestrategier i møte med nye tekster.  

Matte Jeg vet hvor mange gram det er i 1 kilogram.  
Jeg vet hvor mange gram det er i 1 hektogram. 

Engelsk Jeg kan forstå og tegne etter en beskrivelse.  

Samfunnsfag/ 
naturfag 

Vi repeterer tidligere tema og begreper fra naturfag.  

KRLE Jeg kan fortelle om muslimsk etikk.  

Mat og helse 4C og 4D har mat og helse denne uken. Vi lager chili sin carne.  

Svømming/ 
kroppsøving 

4AD: Blå gruppe har gym og rød gruppe har svømming.   
4C: Rød gruppe har gym og blå gruppe har svømming.   
4B: Svømming og kroppsøving utgår pga. turdag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lekser 

Lekser deles ut på fredager og leveres innen torsdag morgen.  
 

Norsk Skrivelekse i Salto arbeidsbok 
B  
Gjør s. 20 og 21.  

Leselekse i Salto lesebok B 
Ta opp stemmen din mens du leser. 
Svar muntlig på oppgavene etter du 
har lest teksten.  
Grønn løype: s. 34 
Rød løype: s. 35-37 

Matte Velg enten grønn eller rød løype (eller begge) i Radius 4 oppgavebok: 
Grønn løype: s. 110 og 112 

Rød løype: s. 111 og 113 
 

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

Engelsk Grønn løype: Ta opp at du leser teksten “Holiday stories - Easter” og 
gjør letekryss om påske.  
Rød løype: Ta opp at du leser teksten “Easter” og gjør letekryss om 
påske.  

Ukas øveord 
Skriv inn på 
Showbie 

Norsk  

Skyndte seg 

Munnspill 

Medaljong 

Skjelven 

Sjanse 

Engelsk 
Easter - påske 

Spring - vår 

Basket – kurv 

Usually – vanligvis 

Full moon - fullmåne 

 


