
Ukeplan 4. trinn uke 18 

 Informasjon til elever og foresatte:
• Det er fri mandag 1. mai pga. arbeidernes dag. 
• 4D fortsetter med utviklingssamtaler i uke 18. Samtalene er i klasserommet og elevene skal 

være med. Se egen invitasjon sendt ut før påske. Dersom tidspunkt ikke passer, er det ønskelig at 
dere forsøker å bytte tidspunkt med hverandre. Gi beskjed ved bytter. 

• Vi fortsetter å jobbe med avis-prosjekt i klassene. 

Ukas mål
Norsk Jeg kan skrive og illustrere sammensatte ord. 

Jeg kan forklare betydningen av ulike ordtrykk. 

Matte Jeg kan bruke det jeg har lært i løpet av 4. trinn til å 
løse tekstoppgaver. 

Engelsk Jeg kan skrive en mail på engelsk. 
Samfunnsfag/
naturfag Jeg vet hva nordlys er.

KRLE Jeg vet hvordan en humanistisk begravelse foregår. 
Mat og helse 4C og 4D har mat og helse denne uken. Vi baker.

Svømming/
kroppsøving

4ABC: Blå gruppe har svømming og rød gruppe har 
kroppsøving. 
4D: Blå gruppe har svømming og rød gruppe har 
kroppsøving.

Lekser
Lekser deles ut på fredager og leveres innen torsdag morgen. 

Norsk

Skrivelekse
Tenk deg at noen intervjuet deg. 
Hva ville du svart på disse 
spørsmålene? Skriv i rød 
skrivebok eller på læringsbrettet. 
Lag overskrift: Jeg intervjuer meg 
selv. Svar med fullstendig setning.  

1. Hva vil du jobbe med i 
fremtiden?
2. Hvis du kunne reise til et nytt 
sted eller land, hvor ville du reist 
og hvorfor?
3. Hva er din favorittbok eller film, 
og hva liker du med den?
4. Hva er det beste med Sinsen 
skole?
5. Er det en dag i livet ditt du 
husker spesielt godt? 

Leselekse i Salto lesebok B
Grønn løype: s. 128
Rød løype: s. 128-131

Matte

Velg enten grønn eller rød løype (eller begge) 
i Radius 4 oppgavebok: Grønn løype: s. 
130 og 132
Rød løype: s. 131 og 133

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 inn “Matilda 
by Roald Dahl” på Showbie. Svar på 
spørsmålene nederst på siden i lekseboka og 
last opp bilde av svarene dine. 
Rød løype: Ta opp at du leser inn de to 
tekstene “Matilda by Roald Dahl” og “Roald 
Dahl” på Showbie. Svar på spørsmålene 
nederst på siden om Matilda. Svar i lekseboka 
og last opp bilde av svarene dine. 

Ukas øveord
Skriv inn på Showbie

Norsk 

 Statue

Nationaltheatret 

Maleri

Edvard Munch 

Henrik Ibsen 

Engelsk
Explore – oppdage

Famous - berømt

Witches – hekser

Factory - fabrikk

Library – bibliotek
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