
Fag Tema Mål

Norsk Grammatikk

Jeg kan sortere ord i riktig ordklasse 

(substantiv, adjektiv, verb, pronomen 

preposisjoner, konjunksjoner).

Matematikk
Mønster og 

algebra

Jeg kan lese av en tabell og et 

søylediagram.

English
At the zoo

Repetition

I can write a text about a zoo animal.

I can show what I have learnt this 

year. 

Naturfag
Repetisjon

Jeg kan skrive en forsøksrapport med 

hypotese, utstyr, fremgangsmåte og 

resultat.

Samfunnsfag Repetisjon
Jeg kan bruke forskjellige metoder for å 

gjengi temaene vi har jobbet med.

KRLE Repetisjon
Jeg kan finne likheter og forskjeller 

mellom de ulike religionene.

Kunst og 
håndverk Håndverk

Jeg kjenner til ulike 

kunstsjangere, f.eks landart.

Uke 24 og 25: Tirsdag 11. juni – fredag 21. juni

Øveord

tabell   

undersøkelse   

søyle

diagram 

Ukens PALS: Klasserommet

- Jeg kan lytte når andre snakker. 

- Jeg kan sitte stille på plassen 

min og vente på hjelp. 



Lekser uke 24 og 25

Leselekser: Les engelsk minst 30 minutter til sammen i løpet av uka.

Norsk

Les minst 20 minutter hver dag. Bruk 

leseklokka, og passende lesestrategier. 

Husk å fylle ut lesetidsskjemaet. Registrer også 

bøker du leser på sommerles.no.

Matematikk
Jobb med oppgaver i Radius i 20 min. begge 

ukene. Blir du ferdig kan du arbeide med Radius 

regnemester.

English
Quest, page 87:

Practice reading Penguins Galore!

After reading: Retell the story by acting it out.

Avslutning
Øv på sanger og dans til avslutningen med 

klassen, og Oppsal Arena. Du finner tekster og 

video med dans på It's learning i norskrommet.

Informasjon til foresatte:

Kroppsøving uke 24 og 25: Alle klasser skal ha utegym, hvis det blir 

fint vær. Følg med i meldingsappen. 

Mandag 10. juni: Denne dagen er skolen og AKS stengt. 

DKS - Tur til kulturhistorisk museum: Torsdag 13. juni: 4B og 4C. 

Fredag 14. juni: 4A og 4D. 

Sommeravslutninger:

Mandag 17. juni: 4A (kl. 17) og 4B (kl. 19). 

Tirsdag 18. juni: 4D (kl. 17) og 4C (kl. 19). 

Biblioteksbøker og skolebøker: Alle bøker skal være levert inn innen 

15.juni.

Siste skoledag: Siste skoledag er fredag 21. juni. Elevene starter kl. 

08:45 og slutter kl. 12.15. Eget skriv om de siste dagene kommer.

Vi ønsker dere alle en god sommer, når den tid kommer. 

Hilsen alle lærerne på 4.trinn. 


