
  ARBEIDSPLAN UKE 18 
  

4. trinn 

 Mandag 1.  Tirsdag 2. Onsdag 3. Torsdag 4. Fredag 5. 
1.time 

08.45-09.30 

1. mai 
 

 
 

Lesetest fra Arbeid med 
ord (8 min) + spørsmål. 
Skrive ukas fortelling 

(Med gøyal skrivestarter 
eller tegneserie) 

Z. språkbok: s.136-138 
Skrivebok: Oppg 1,2 og 3 

Z. arbeidsbok: s.57 
Lese i ei bok  

KUNST OG HÅNDVERK: 
Redesign 

Lage eget produkt. 
Det er fint om du tar 

med det du trenger til 
ditt produkt. 

Skrive ferdig ukas 
fortelling  

Evt: Z. arbeidsbok: s.58 
Lese i ei bok 

2.time 
09.30-10.00 

10.00-10.30 MAT MAT MAT MAT 

3.time 
10.30-11.00 

Matematikk 4B: 88,89 
iPad:  Øve divisjon 

“Heal the world” 
My Textbook: 72-73 

eller 74-75 
My workbook: 67 

Matematikk 4B: 92,93 
iPad:  Øve divisjon 

Matematikk 4B: 94,95 
iPad: Matematikk (velg 

selv) 

11.00-12.05 UTETID UTETID UTETID UTETID 

4.time 
12.05-12.50 

KRETSLØPET I 
NATUREN 

Gaia 68-69 

Matematikk 4B:  
90, 91  

iPad:  Øve divisjon 

Test: Divisjon  
(6 minutter) 

Z. arbeidsbok: Gjøre 
ferdig s 57 

Engelsk leseprøve 
(10 minutter) 

Engelsk diktat 
(5 setninger) 

iPad:  Øve divisjon 
12.50-13.05 

Hjem 

UTETID UTETID UTETID 

Hjem 
God helg!  

5.time 
13.05-13.50 

MAT MAT MAT 

ENERGI 
Oppgaver på iPad 

Svømming: 
 Teknikktrening; 

krål og bryst 

Ta med badetøy, 
badehette, såpe og handkle. 

KRLE: Hinduisme: Rama 
og kampen mot det onde 

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

6.time 
13.50- 14.35 

Ukas 
øving 

Ukas 
mål 

Matematikk: Utforske måling av tid i praktiske sammenhenger. 
Norsk: Jeg kan fortelle hva et adjektiv er. Jeg kan gi eksempler på adjektiv. 
Engelsk: Jeg kan ord og uttrykk (Se det med rød skrift på baksida av planen) (Uke 17-23) 

iPad: Matematikk.org › Regneregn › trinn 4: Velg divisjon og arbeid minst ett kvarter. 
Norsk lesing: Les side 161-164 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 “Heal the world” tydelig og i passe tempo! Les hele minst to ganger før du lager lydfil av tekst på side 1. 
Tenk deg om: Kan du ukas mål? 

NB: Oppgaver i Zeppelin, Matematikk og My Workbook som eleven ikke blir ferdig med på skolen, bør gjøres hjemme. 



INFO: 
 

Redesign: Vi holder på med redesign i kunst 
og håndverk. Dersom noen har utdaterte klær 
eller tøy, er vi interessert i dette. Noen elever 
har spesielle ting de har planlagt å lage og 
må kanskje ha hjelp hjemme til å skaffe det de 
trenger. 

Kartlegging fra Matematikk i Nord: Testen 
«Divisjon» er ny og oppfattes ofte som 
vanskelig, fordi man må være ganske stødig i 
gangetabellen for å få den godt til. 
Oppgavene kan for eksempel se slik ut: 

  
 

 

 

 

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 
I am good at /bad at…                                         Once, twice, three times a week 
beach, sea, hotel, tent, waves, ticket, cabin, airport, camera, train, flippers, suntan lotion, towel, plane, 
boat, car, ship, ice cream, suitcase, bucket, spade, sandcastle, shell, starfish, lion, kangaroo, frog, snake, 
bear, wolf, shark, moose, elephant, hippo, spider, giraffe, crocodile, tiger, monkey, eagle, fox, dice, 
counters, board game, jigsaw, flashlight, rollerblades, kite, bicycle, drums, football, goal, shin pads, ice 
hockey, helmet, skates, tennis, racket, tennis ball, golf, golf club, cricket, bat, baseball, skiing, a pair of 
skis, ski pole, snowboard, halfpipe, tailgrab, basketball, basket, horse riding, riding hat, sadle, dancing, 
music, cycling, bike, helmet 
 
 


