
God morgen alle fine 4.klassinger!  

Da var vi kommet til siste dagen med hjemmeundervisning. Vi har lagt ut et infoskriv til dere på hjemmesiden under «planer», fint om alle leser 

dette. Vi gleder oss til å se dere alle på mandag.  

Fag: Tema og mål: Hva som skal gjøres: 

Matte: 

 

Tema: MSØ (Multi smart-
øving) 
Mål: 

- Jeg kan jobbe 
selvstendig på 
Multi smart 
øving. 

- Jeg kan løse 
divisjonsoppgaver 

- Jeg kan spørre 
om hjelp hvis det 
er noe jeg ikke 
forstår. 

1. Multi smart øving i minst 30 minutter 
2. Gå inn på skolenmin.cdu.no og se hva jeg har delt med dere. Den dere skal gå inn på heter: Delingsdivisjon og 

målingsdivisjon – Øve 1. 

Oppgaver dersom du blir tidlig ferdig med arbeidsplanen: 

 
Norsk: 

 

Mål:  

- Jeg kan lese 
selvstendig 

- Jeg kan skrive en 
hyggelig hilsen til 
en venn 

 

1. Les 30 min i en valgfri bok hjemme. Husk å registrere det du leser på lesekonkurransen til norlijunior. 
2. Skriv et brev om hvordan du har opplevd denne perioden. Dette skal vi samle inn på tirsdag og ta vare på. 

• Skriv for hånd på et A4 ark 

• Lag en fin overskrift og skriv så fint du kan 

• Pynt med border og gjerne andre tegninger 

Oppgaver dersom du blir tidlig ferdig med arbeidsplanen: 
 
Gjør to sider i «jeg er ferdig heftet» 
 



Engelsk:  

 

Tema: Zoo-animals 
Mål: 

• Jeg kan finne 
navn på dyr på 
engelsk.  

• Jeg kan bruke 
google translate 
på internett.  

 

Se på bildet →  
 

1. Finn ut hva de 

ulike dyrene på 
bildet heter på 
engelsk.  
 

2.Skriv en 

egenprodusert 
gloseliste i engelsk 
skrivebok eller på 
eget ark som du tar 
vare på. 
 
Bruk google 
translate på pc-en 
(internett) for å 
finne det engelske 
navnet på dyret! 
 
 
 
 
 
 
 

Trygg i trafikken - 
sykkel  

Tema: Bli sykkeldyktig og 
trafikkregler  
Mål:  

 

I dag skal du svare på flere spørsmål angående trafikkregler, og det å være syklist på en trafikkert vei. Gå inn på hjemmesiden til 

skolen og finn den presentasjonen som heter: «Sykkeldyktig del 2». Svar på spørsmålene, skriv svarene i norsk skrivebok eller på 

word – send til din kontaktlærer på Teams eller på e-mail. 

 

 



K/H / naturfag 
 

Vi skal i løpet av neste uke så frø i egne såkasser. Vi ordner med disse slik at dere ikke trenger å ha med noe hjemmefra. Før vi 

skal gjøre dette kan det være fint at du har tenkt litt gjennom hva som skjer i en «spireprosess», fra frø til plante. Så her kommer 

noe spørsmål vi vil at du skal tenke over, og svare på (svarene kan du skrive i norsk skrivebok eller på et eget ark som du tar 

vare på). 

1. Hva er det første du må gjøre når du skal så et frø? 

2. Hva er de viktigste komponentene (delene av noe) for at et frø skal kunne spire? 

3. Omtrent hvor mange centimeter ned i jorden bør et frø ligge? 

4. Hvorfor tror du vann er viktig for at et frø kan spire? Hva skjer hvis frøet / planten ikke får nok vann? 

 

SVAR PÅ 
GÅRSDAGENS 
GRUBLIS:  

I skoleveien er det 100 hus. Hvert hus har eget gatenummer fra 1 til 100. Odin har fått i oppgave å male gatenummeret på alle husene. Hvor 
mange ganger må han male tallet 3? 
SVAR: 20 ganger 

 

 

 

 

 


