
UKEPLAN –Rosa - Uke 22 
 

Fag/ 

Område: Mål:  INFOTAVLE   
Endelig er skolens bibliotek gjenåpnet! Camilla tar nå 

imot opptil fem elever, inn til 15 minutter av gangen. 

Elevene kan låne og levere bøker som de er vant med fra 

tidligere.  

 

PLANTE I SKOLEHAGEN  PÅ FREDAG 

Vi skal plante grønnkålplanter og løk.  

Ha på sko som kan bli møkkete på fredag! 

Rosa  gruppe er ute før lunsj og planter i bedet vårt. 

 

Ukas øveord :  4 navneord på tre-slag 

 

Et seljetre/ en selje             

 

et lindetre / en lind                                                 
 

Uteområde denne uka: Grusbanen 

Kontaktinfo: chmea@osloskolen.no 

sverre1512@osloskolen.no 

ellen1511@osloskolen.no 

 

Jeg kan vise omsorg for andre når jeg går på tur.  

MATEMATIKK  Jeg kan bruke plassverdisystemet for hele tall.  

Jeg kan skrive tall på utvidet form.  

Jeg kan addere og subtrahere med tieroverganger.  

NORSK  Jeg kan godt to lesemetoder. Jeg vet at jeg skal bruke disse 

lesemetodene når jeg skal lese en artikkel eller tekst med bilder. 

LÆR DEG FORKLARINGENE SOM STÅR I PARENTES 

1. Å førlese ( er å se nøye på bilder og bildetekst, lese 

overskrift, tenke over hva jeg tror teksten handler om FØR 

jeg starter å lese  teksten )  
2. Å søkelese (  er det samme som å skumlese-la øynene gli 

over teksten for å lete etter et ord jeg trenger å finne) 
ENGELSK Eleven skal kunne beskrive dyrene i dyrehagen.  

 

Ukas øveord – 4 navneord på tre-slag 

Et grantre / en gran        et furutre/ en furu   
          

Ukas to begreper er to lesemetoder/ også kalt lese-strategier.   

1. Å førlese. Jeg vet hva førlese betyr. Jeg kan førlese før jeg skal lese en tekst. 

2. Å søkelese. Jeg vet hva søkelese betyr. Jeg kan søkelese i en tekst.  
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UKEPLAN 4. trinn – Rosa - Uke 22 

Kl.  Mandag 25.5 Tirsdag 26.5 Onsdag 27.5 Torsdag 28.5 Fredag 29.5  

08.30 – 09.30  

Ute: Kroppsøving Inne:Engelsk Ute: Matematikk 

     

     Inne: Kunst og  

     håndverk  
                 

       

Plante i hagen/ 

inne og jobbe 

bytte på  

 

09.45 – 10.30  

 

Ute: Kroppsøving 
  

Inne: Matematikk Ute: Naturfag 

     Inne: Kunst og  

     håndverk  

                  

Plante i hagen/ 

inne og jobbe 

bytte på 

 
            

 

10.30 – 11.00  Spising  Spising  Spising  Spising  Spising   

11.00 – 12.00  
  

 Inne: Norsk 
            

Ute: Samfunnsfag 

 

Inne: Matematikk 
  

       Ute: Norsk Ute: Matematikk    

12.15 – 13.00  

  Inne: Norsk Ute: Samfunnsfag                       Inne: Norsk       Ute: Matematikk 

 

Ute: KRLE  

            

  

            Slutt 13.00  Slutt 13.00  Slutt 13.00  Slutt 13.00  Slutt 13.00   

Lekser for uka: • Besøk skolebibliotekets nettside, finn en bok du ønsker å lese og send en bestilling til Camilla på caona002@osloskolen.no 

• Les minst 15 minutter hver dag. I løpet av uka skal du fortelle resten av klassen eller lærer om boka du leser.  
• Jobb minst 30 minutter i uka med matematikk på “Multi Smart Øving”: https://multi.smartoving.no/  
• Jobb på Salaby 15 minutter hver dag med å øve deg på å søkelese: 

Trykk på denne lenken:  https://skole.salaby.no/3-4/norsk/ov-pa-lesing/ov-pa-sokelesing/vartegn 
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