
  ARBEIDSPLAN UKE 15 
  

4. trinn 

 Mandag 10.  Tirsdag 11. Onsdag 12. Torsdag 13. Fredag 14. 
1.time 

08.45-09.30 

2. påskedag 

 

Regnmakerne 
Z. lesebok: 152-156 
Skrivebok: Oppg. 1 

og 2 s. 156 

Regnmakerne 
Z. språkbok: s.126-129 
Skrivebok: Oppg 1 og 3  
Z. arbeidsbok: s. 54 

KUNST OG HÅNDVERK: 
Redesign 

Vi planlegger et eget 
produkt               

FORSØK 
Ballonger i lufta 2.time 

09.30-10.00 
10.00-10.30 MAT MAT MAT MAT 

3.time 
10.30-11.00 

Matematikk 4B: 68-70 
iPad: Multi 4b › 10 Brøk › A 

My Textbook: 63 eller 64 
My workbook:  

 60-62 velg minst en side 

Matematikk 4B: 74-75 
iPad: Multi 4b › 10 Brøk › C 

iPad: Vi skriver 
rapport 

11.00-12.05 UTETID UTETID UTETID UTETID 

4.time 
12.05-12.50 

ENERGI 
Hva er energi? 

Matematikk 4B: 71-73 
 iPad: Multi 4b › 10 Brøk › B 

Penskrift 
Regnmakerne  

Test: Skrive og bøye 
substantiv 

Regnmakerne  
12.50-13.05 

Hjem 

UTETID UTETID UTETID 

Hjem 
God helg!  

5.time 
13.05-13.50 

MAT MAT MAT 
ENERGI 

Mange typer energi 
Energi skifter form 

Svømming: 
Hopp, dykk og flyt 

Ta med badetøy, 
badehette, såpe 

og handkle. 

KRLE: Påske 
Arbeidsplantime: 

Hva trenger du å arbeide 
med? Ta evt. med bøker 

6.time 
13.50- 14.35 

Ukas 
øving 

Ukas 
mål 

Matematikk: Utforske liter og desiliter. 
Norsk: Jeg kan bøye og skrive disse substantivene i ubestemt form og bestemt form; eventyr, troll, fat, 
plomme, banan. 
Engelsk: Jeg kan ord og uttrykk (Se det med rød skrift på baksida av planen) (Uke 11-16) 

iPad: Matematikk.org › Gangetesteren › Den lille gangetabellen: Velg en eller flere ganger og arbeid minst ett kvarter. 
Norsk lesing: Les side 152-156 i Z. lesebok to ganger. Deretter velger du en av sidene og lager lydfil i OneNote.  
Penskrift: Skriv to linjer videre. Tegn sol rundt det peneste ordet.  
Engelsk: Les “Feel da rush” tydelig og i passe tempo! Les hele minst to ganger før du lager lydfil av hele teksten. 
 
NB: Oppgaver i Zeppelin, Matematikk og My Workbook som eleven ikke blir ferdig med på skolen, bør gjøres hjemme. 
 
 
 



INFO: 
 

Regnmakerne: Dette er en bokserie på tre bøker. Vi 
leser noen minutter hver dag. Boken handler om 
Reinert, som tror han er en ganske vanlig gutt. Inntil 
han treffer Regina. Hun ser nemlig ut som ei ganske 
vanlig jente, men kommer seilende på en 
snurrebass langs regnbuen. Regina er en 
Regnmaker, og det sier hun at Reinert også er. 
Reinert blir veldig nysgjerrig. Så nysgjerrig at han blir 
med Regina til planeten hennes, Jonia. Der venter 
fire Regnmakere på at han skal redde både dem 
og planeten og resten av Jonierne. Men hvordan 
kan en liten gutt redde en hel planet fra å dø? Han 
trenger ihvertfall hjelp fra flere Regnmakere, såpass 
skjønner Reinert. Den eneste Regnmakeren han vet 
om på Jorda, er Vibeke Holm, men hva kan vel 
hun gjøre? - mot ekte Gasskryp, som lever på 
Jorda, og som gjør sitt beste (eller verste!) for å 
ødelegge den. Reinert skjønner at oppgaven med 
å redde Jorda er mye vanskeligere enn han 
trodde. Og det blir ikke enklere med en forræder 
midt i venneflokken! 

Batterijakten: Vi samlet inn 74,566 kg batterier til gjenvinning! Tusen takk til alle som hjalp oss med bidrag! 

Newtonrommet: Tirsdag 18.april skal vi besøke Newtonrommet på Finnsnes. Vi tar buss fra skolen kl. 08:55 og er tilbake på skolen med buss kl 
14:55. Vi er avhengig av at elevene har egen skyss hjem fra skolen denne dagen. Gi beskjed dersom dette blir en utfordring, så skal vi prøve å 
finne en løsning. Elever som eventuelt ikke kan delta, vil få undervisningstilbud på skolen. 

KONTAKT: 
Ann Monika Bergheim 

E-post: am.bergheim@dyroy.kommune.no 
Klassetelefonen: 458 30364 
Hjemmeside: www.elvetun.net 

Engelske ord og uttrykk vi øver på: 
Thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred 
Dinner, fried egg, fish and chips, lunch, biscuit, boiled egg, sandwich, pie, pancakes, bacon, chalk, 
hopscotch, swing, sausage, sugar, cake, see-saw, skipping rope, playground, slide, dustbin, stone, 
caretaker 
I am hungry/starving.   He/she is…   He/she has got…   I have got… 
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, 
broomstick, vampire, witch, bat, pumpkin, ghost, graveyard, skeleton, sweets, candy, chewing gum, 
chocolate, lollipop 
When is your birthday? Next month, last month, in … months 
Cheek, eyebrows, thumb, heel, back, neck, stomach, swimsuit, tights, swimming trunks, shoelaces, 
button, pocket, slippers, belt, baby, aunt, uncle, twins, son, daughter 
I can…    I can`t 
sofa, armchair, fridge, shower, cupboard, table, stairs, washing machine, floor, carpet, curtains, bed, 
picture, bookshelf, toilet, envelope, letter, stamp, heart, card, postman, friend 
Excuse me, can you tell me…?                   It`s…minutes to/…minutes past 
Excuse me, where can I find…? 
School bell, alarm clock, watch, bus, the Underground, zebra crossing, pavement, road, traffic lights, 
park. bridge, cinema, police, shop, bench, church, pond, cafè, sign, policeman, zoo, bakery, trolley, 
hairdresser`s, plastic bag, toyshop, supermarket, bookshop, money, note, coin, wallet, purse 



 


