
4. trinn - lekser og læringsmål – Uke 3 

 

 

 

Læringsmål: 

Norsk: Jeg kan bruke saltos lesestrategier. Jeg kan skrive ord med stum d.  

Mattetema er omkrets og areal: Jeg kan finne omkrets og areal. Jeg har 

struktur og orden i grønn rutebok.  

Engelsk: Jeg kan lese og oversette korte tekster. Jeg kan noen adjektiv på 

engelsk.  

Sosialt/styrke: Nysgjerrighet: Evne til å vise interesse for alt som foregår. 

Se en sak fra flere sider, eksperimenter og finne ut hvordan ting fungerer.  

Ukelekser I løpet av uken skal dette være gjort, leseleksen leses hver dag: 
Norsk: Les arket om Tyrannosaurus Rex og svar på spørsmålene til teksten. Husk stavskrift og hele setninger.  

Les 15 min i egen bok hver dag. 
Les arket med høyfrekvente ord 126-150. Les tre ganger og ta tiden på deg selv. Les hver dag og skriv ned tiden din fra dag til dag.  
Ukens begreper: nysgjerrighet, hypotese, letelese, forske. Snakk om begrepene hjemme. Hva betyr de?  

Matematikk: Løs oppgavene på ark i hvit matteperm. Svarene skal skrives inn i grønn rutebok. Husk marg med linjal, oppgavenummeret skal stå i 

margen, det skal være ett tall i en rute og to streker under svaret. 

Engelsk: Les og gjør oppgavene på arket “Read and guess” i hvit engelskperm. Les teksten hver dag.  

Hjemme i 

karantene 

• Gjør ukeleksene. 
• Les 15 minutter hver dag i selvvalgt bok.  
• Skriv om det du har lest hver dag. Minst 5 setninger. Husk stavskrift! 
• Jobb 15 minutter hver dag på multi smartøving 
• Øv på  BlimE-dansen. https://nrksuper.no/serie/blime 

Informasjon til foresatte 

• Elevene må vaske hendene før de drar hjemmefra hver morgen.  

• Vi fortsetter med å starte hver mandag med å gå en tur i skogen. Vi går uansett vær! Sjekk værmeldingen før du drar        
• Vi kommer til å starte opp en ny temaperiode. I denne kommer vi til å jobbe etter nysgjerrigpermetoden. Her er det elevene som finner frem til problemstillingen og 

styrer prosessen. Dette blir gøy! 
• Elevene har fått ny norskbok; Salto elevbok B. Fint om denne får bokbind. 
• Det er 4C som skal på uteskole på mandag, de trenger å ha med seg utebukse til denne timen.  
• Vi har kroppsøving i Nøtterøyhallen på torsdager. På grunn av logistikk og smittesituasjonen vil vi ikke ha mulighet til å bruke garderobene hele dagen. Dette betyr 

at kun én klasse skal ha med seg gymtøy. På ukeplanen vil vi skrive tydelig hvilken klasse dette gjelder. Alle elever skal ha med innesko/gymsko. Denne uken er 
det 4C som skal ha med gymtøy.  

https://nrksuper.no/serie/blime


Kontaktinformasjon:  Mail: Katrine: katrine.ness@faerder.kommune.no Cathrine: cathrine.elisabeth.i.tandberg@faerder.kommune.no 
  Susanne: susanne.wikstol@faerder.kommune.no  Emilie: emilie.skrede.beck@faerder.kommune.no   

  Skolesms: Send [trinn] [tekst] til 594 44 200. Eks: "4 Per er syk i dag. Hilsen Lise." Meldingen blir så videresendt til alle lærerne på 4. trinn.  
  Teamtelefon: 409 11 521 

Ukeoversikt 

 

Økt 

 

Mandag 18.01 

 

Tirsdag 19.01 

 

Onsdag 20.01 

 

Torsdag 21.01 

 

Fredag 22.01 

08.30 – 09.00 

1 

Ut å gå tur        Oppstart av dagen (lesing, 

oversikt over dagen + faglige  

drypp) 

    Oppstart av dagen (lesing, 

oversikt over dagen + faglige  

drypp) 

Oppstart av dagen (lesing, 

oversikt over dagen + faglige  

drypp) 

Oppstart av dagen (lesing, 

oversikt over dagen + faglige  

drypp) 

 
09.00 – 10.00 

1 

Norsk 

 

Musikk/Norsk 

 

Norsk/bibliotek  

Tema 

 

Engelsk tema/kroppsøving/ 

K og H 

 

Engelsk 

 

10.00 – 10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

 
10.15 – 11.15 

2 

Matematikk 

Uteskole 4C 

 

Musikk/Norsk  

 

 Matematikk 

 

 

Engelsk tema/kroppsøving/ 

K og H 

 

Matematikk 

 

11.15 – 11.35 Spisepause Spisepause Spisepause Spisepause Spisepause 

11.35 – 12.00 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

 
12.00 – 13.00 

3 

Gjennomgang av lekser 

og mål.  

 

Matematikk 

 

 Naturfag 

Tema 

Engelsk tema/kroppsøving/ 

K og H 

 

 

Musikk/Norsk 

 

13.00 – 13.15   Friminutt  

13.15-14.15 

4 

 Klassens time 

Tema 

 

 Slutt 13.00 Slutt 13.00 Slutt 14.15 Slutt 13.30 Slutt 13.00 
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