
ARBEIDSPLAN FOR 4.KLASSE UKE 23 

Dato: 

4. juni – 8. juni 

 

Ordenselever:  

Anora, Madee og Benjamin 

 

Sosialt mål: 

Jeg kan være stille, rolig og rask i garderoben. 

 

 

Annet:  
Vikar for Ulla: Brage 

TEMA OG MÅL 

FAG TEMA – denne uka  

jobber vi med  

MÅL – denne uka  

skal vi lære 

Norsk  

Vi arbeider med tekstforståelse. 

Øving til vårkonsert.  

 

Jeg har brukt BISO når jeg har lest 

ulike tekster. 

Jeg kan hele teksten på 

klassesangen. 

Matematikk Kap 11. Regning 

Repetisjon av de fire regneartene. 

 

Jeg kan skrive pent i egen 

skrivebok 

Jeg kjenner til de fire regneartene 

og kan gjøre oppstilte utregninger. 

Jeg kan hoderegning og bruker 

gode strategier. 

Engelsk Tema:Visit Sophie, The package 

Spørreord. Bruke "to do i spørsmål. 

Jeg har lært nye ord. Jeg har 

skrevet og oversatt to små rim. 

Jeg har stilt spørsmål på engelsk. 

Krle Buddhismen: 

Buddhas liv og lære 

Høytider 

Jeg kan si noe om hvem Siddharta 

Gautama var. 

Jeg kjenner til de fem levereglene. 

Jeg kan forklare hva karma er og 

hva som menes med "god karma". 

Samfunnsfag/ 

naturfag 

Kropp og helse 

 

 

Jeg har lært om fordøyelsen og 

skjelettet. 

 

 



 

 

Lekser – dette skal jeg gjøre hjemme 

Fag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Norsk Les teksten: Skjelettet 

og sett ring rundt rett 

svar på oppgave 

12,13,14 og 15 

Les 10 min Les 10 min Skriv og lær vers nr 2, 

3 og 4 i Indianer 

Cowboy. 

Matematikk    Oppgavebok s. 98 

Engelsk Les side 52 og 53 i 

Textbook. Øv godt og 

oversett til norsk. 

Skriv de 6 glosene 

som står nederst på 

side 52. 

  Les side 54 i 

Textbook. Øv godt og 

oversett til norsk.De 

to versene skrives 

pent i gloseboka. 

Info: 

Vikar for Ulla uke 23 og 24: Brage Birkely Sebjørnsen 

-Dette er siste uka med vanlig ukeplan og lekser. For uke 24 og 25  Det vil bli gitt noe lese og skrivelekse i norsk sammen 

med nødvendig informasjon i uke 24 og 25.  

NB!Vi mangler fortsatt en del bibliotekbøker. Kan alle ta en titt hjemme og sende med sine barn eventuelle 

bibliotekbøker til skolen? 

 

 I uke 21 var det fri mandag, og de gruppene som var satt opp på mat og helse, gym og svømming mistet sin økt.  

Derfor gjør vi en endring. 

uke gym svøm kjøkken 

Uke 23 C A B 

Uke 24 A B C 

Uke 25  kan komme til å 
utgå 

B C A 

  

 

Mobilskole: SSN 4 til 03686. 

Epost: 

ulla.heimstad@storsteinnesskole.net  

rita.lofthus@storsteinnesskole.net  
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