
Mandag 20.4. Tirsdag 21.4. Onsdag 22.4. Torsdag 23.4. Fredag 24.4.  
Økt 1- Norsk 
Skriv dette i Google: 
«Leseklodens 
hjemmeskole». Trykk 
på lenken – «Dagens 
tekst». 
Les teksten og svar på 
oppgavene nederst 
etter teksten. 
 
Gjør også dagens 
grubliser, dagens 
oppgaver, dagens tall 
og/ eller dagens video 
på leseklodens 
hjemmeskole. 
Du trenger ikke gjøre 
alle oppgavene om du 
synes det er for 

mye       

Økt 1-Matte 
Øv gjerne på 
gangetabellen her før 
du begynner. 
 
Gjør oppgave 34 på 
side 104 i Multi 4B.  
 
Valgfritt:  
Gjør oppgave 40 og 41 
på side 106 i Multi 4B.  
 
 
Syng en sang herfra: 
 
 
 
 
 
Det er ikke sikkert du 
kan alle disse Egner-
sangene, men syng 
med på dem du 
husker! (Og kanskje du 
kan synge sammen 
med noen?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thorbjørn Egner, her 
sammen med …? 

Økt 1-Norsk 
Tegn en flaske med 
kork på et ark.  
(Du kan se på 
eksempelet under).  
Så tar du et annet ark 
og river av litt av 
kantene så det ser 
gammelt ut. Kantene 
kan farges brune om 
du vil. På dette arket 
skal du skrive et brev 
til deg selv om 1 år. 
«Til Siri i 2021» i brevet 
skal du skrive ned noen 
av de tankene du har 
rundt det som skjer nå, 
med 
koronasituasjonen og 
hjemmeskole, og 
hvordan du håper 
dette er om et år. 
Avslutt med: 
« Hilsen, Siri i 2020» Så 
ruller du brevet 
sammen og taper, 
limer eller knyter det 
på flasken din. Husk å 
ta vare på den. 
 

 

Økt 1 – Norsk 
Arbeid minst 20 
minutter med 
leseforståelse her: 
 
Velg: 4. trinn, norsk, 
lesetekster. 
 
 
 
 
 
Arbeid minst 20 
minutter med 
spørreord her.  
 
Verb (= gjøreord: gå, 
lese, prate ...) her.  
 
Ord som betyr det 
motsatte (f.eks. opp -
ned): her.  
 
 
Valgfritt: 
Om du vil, kan du 
jobbe med flere 
oppgaver her.  
 
 
 
 
 

Økt 1-Matte 
Gjør oppgave 37 og 38 på side 
105 i Multi 4B.  
 
Valgfritt:  
Gjør oppgave 39 på side 105 i 
Multi 4B.  
 
 
 
Syng en sang herfra:  

 
 
 
 
 
 

 
 

Økt 2- Matte 
Øv gjerne på 
gangetabellen her før 
du begynner. 
 
Gjør oppgave 32 på 
side 104 i Multi 4B.  
 
Valgfritt:  
Gjør oppgave 36 på 
side 104 i Multi 4B.  
Jobb 20 minutter på 
Multi smartøving.  
 

Økt 2 – Norsk 
Se på bildene og skriv 
fortellingen:  
 
 
 
 
 
OBS! Større bilder og 
forklaring under! 
 
  

Økt 2-Naturfag 
Se dinosaurfilmene på 
nrk skole: 
 
Film 1. 
 
Film 2.  
 
Film 3.  
 
Lag et tankekart om 
dinosaurer  - eller - 
10 nøkkelord fra 
filmene 

Økt 2 – Engelsk 
Prøv denne igjen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Økt 2-Norsk 
Gå på ordjakt! 
 

Finn alle substantivene på 
rommet ditt og skriv dem ned.  
For eksempel: 
En seng.. 
Ei dyne.. 
Et vindu.. 
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Denne øvde du på 
forrige uke: The Spring 
Song. Se side 68 i 
textbook. Syng med 
her:  

Hvordan ser de tingene ut? 
Velg deg ut fem eller flere ting 
og beskriv dem med et 
adjektiv.  
Adjektiv forteller hvordan en 
ting kan se ut, for eksempel: 
Myk, hard, farge, størrelse 
osv.  
 
Hva kan du gjøre med disse 
fine tingene?  
Skriv setninger som: 
Jeg sover i sengen min.  Den 
søte hunden bjeffer.  

Fysisk aktivitet 
Trill terning og gjør 
oppgaver!  
«Se vedlegg nederst». 

Fysisk aktivitet 
Finn en sang du liker 
og lag din egen dans!  
 
Vis den gjerne frem for 
noen hjemme, kanskje 
vil de også lære dansen 
du har laget? 
 
 

Fysisk aktivitet 
Få med deg familien 
eller søsken på en 
aktivitetssirkel. Prøv så 
godt du kan å utføre 
hver øvelse i ett 
minutt, og ta 30 
sekunders pause 
mellom øvelsene. 
Øvelse 1 - Høye kneløft  
Øvelse 2- Planken 
Øvelse 3- Push-ups  
Øvelse 4 - Hoppende 
utfall Øvelse 5 - Sit-ups 
 
Tips: Sett gjerne på god 
musikk for ekstra 
motivasjon! 

Fysisk aktivitet 
Hvor mange 
stjernehopp klarer du 
på et minutt?  
Ta deg en pause og se 
om du klarer å slå 
antallet.  
 

Fysisk aktivitet 
Hvor lenge klarer du å stå i 
planke? Utfordr gjerne noen 
hjemme.  
 

 
 

Økt 3 – Engelsk 
Lytt til denne sangen 
flere ganger, og syng 
med: 
 
 
 
 
 
 
 
Se i textbook side 78-
79, gjerne sammen 
med en voksen. Les 
navnene på dyra. Lag 
setninger, f.eks.: The 
kangaroo is jumping. 
The giraffe is tall.  
 
Valgfritt: Skriv 
setninger om dyra. 
Prøv å finne ut hva de 
andre dyra heter på 
engelsk. 
 

Økt 3- KRLE 
1.Les eller hør på «lær 
om Islam» her:   
 
2. Gjenfortell innholdet 
til en hjemme om det 
du lærte.  
 
3. Lag et tankekart om 
Islam og tegn til. 
 
Du kan velge om du vil 
lage tankekartet på pc 
eller i skrivebok.  
 
 

Økt 3-Matte 
Øv gjerne på 
gangetabellen her før 
du begynner. 
 
 
Gjør oppgave 33 og 35 
på side 104 i Multi 4B.  
 
Valgfritt:  
Gjør oppgave 42 og 43 
på side 106 i Multi 4B.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Økt 3-K&H 
Vi skal lage en 
dinosaurverden av 
skoeskene på skolen og 
da trenger dere et 
dinosaurnavn som 
navnskilt på sko-
esken/titteskapet. 
Navnskiltet skal dere ta 
med til skolen når vi 
begynner igjen og lime 
det på lokket. Finn et 
navn ut fra dette 
bildet.  
 

 
 
Det ligger en større 
versjon lenger ned på 
ukeplanen, lykke til! Vi 

Økt 3 – engelsk 
Lytt til fortellingene to ganger. 
Spill dem så uten lyd. Prøv så 
selv å fortelle så mye du kan, 
på engelsk! (F.eks. I can see a 
man. The bear is brown.) 

 
Fortelling 1:  
 
 

 
Fortelling 2:  
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Jobb minst 15 minutter 
her:  
 
 
 
 
 
 
Eller her (litt enklere 
oppgaver): 
 
 
 
 
 
Jobb gjerne på begge 
nettstedene over! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gleder oss til å se hvor 

flinke dere er        

 
 
 
 
 

 
 
Fortelling 3:  
 

Annet 
Gjør arket 
«vegetables», hvor 
mange ord klarer du å 
finne?  
 

Annet 
Lytt til en podkast: 

 
 
 
 
 
 

Juniorrådet om 

korona 
Du finner den her: 

https://www.aftenp
osten.no/podkast#/j
unior-raadet 
 
Lytt til flere episoder 
hvis du vil! 
 

Annet 
Limbo!  
To personer holder et 
kosteskaft mellom seg, 
mens en tredje går 
under. Det er om å 
gjøre å ikke være nær 
kosteskaftet. Føttene 
må være i bakken hele 
tida, og det er ikke 
lov til å ha noen andre 
kroppsdeler i kontakt 
med bakken. Bruk 
gjerne noe annet enn 
kosteskaft, og bruk 
gjerne stoler eller noe 
annet som du legger 
kosteskaftet på. Du kan 
altså gjøre leken alene! 
Send en melding til 
læreren din om hvor 
lavt du klarer å 
komme. (Send et  
bilde hvis du har lyst.) 
 

Annet 
Triksekongen!  
Hvem klarer å holde 
ballen/trikse mest med 
ballen? Ta tiden eller 
tell antall triks.  
 

Annet 
Lytt til en podkast: 

 
 
 
 
 
 

Juniorrådet:  
Korona og hjemmeskole 
Du finner den her: 
https://www.aftenposten.
no/podkast#/junior-raadet 
 
Lytt til flere episoder hvis 
du vil! 
 
  

Lesestund  
Les 30 minutter i 
selvvalgt bok, eller hør 
på en lydbok herfra:  
 
Eventuelt kan du også 
lese Aftenposten 
Junior her: 
Finn en artikkel du 
synes er interessant. 

Lesestund  
Les 30 minutter i 
selvvalgt bok, eller hør 
på en lydbok herfra:  
 
Eventuelt kan du også 
lese Aftenposten 
Junior her: 
Finn en artikkel du 
synes er interessant. 

Lesestund  
Les 30 minutter i 
selvvalgt bok, eller hør 
på en lydbok herfra:  
 
Eventuelt kan du også 
lese Aftenposten 
Junior her: 
Finn en artikkel du 
synes er interessant. 

Lesestund  
Les 30 minutter i 
selvvalgt bok, eller hør 
på en lydbok herfra:  
 
Eventuelt kan du også 
lese Aftenposten 
Junior her: 
Finn en artikkel du 
synes er interessant. 

Lesestund  
Les 30 minutter i selvvalgt 
bok, eller hør på en lydbok 
herfra:  
 
Eventuelt kan du også lese 
Aftenposten Junior her: 
Finn en artikkel du synes er 
interessant.  
 

GOD HELG       Vi gleder oss til 
å se dere på mandag!   
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Hei!  

Da er vi inne i siste uke med hjemmeskole. Det er fortsatt viktig at du spør hvis du lurer på 

noe! Ta kontakt på Teams, mobil eller e-post. Husk bare at tirsdag og torsdag fra ca. klokka 

11 er det ikke sikkert du får tak i lærerne. Disse dagene skal vi være på skolen og jobbe der. 

Men er det noe viktig, prøv å kontakte oss, så svarer vi så raskt vi kan!  
 

Vi ønsker alle ei fin uke og gleder oss masse til å se dere igjen!  

Hilsen alle oss lærerne på 4. trinn. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NORSK - tirsdag 

Skriv en fortelling.  

De fire bildene er midt i fortellingen! Det betyr at du må skrive:  

1. Innledning (Hva har skjedd før gutten løper ned trappa?)  

2. Hoveddel (de fire bildene)  

3. Avslutning (Hva skjer nå – etter at mannen oppdager at guttene har knust ruta?) 

Innledningen og avslutningen må du altså dikte selv. Her er det du som bestemmer, men hele 

fortellingen må henge godt sammen. Husk på dette når du skriver: overskrift, hvem, hva, hvor, når, 

stor bokstav og punktum! Pass også på: beskrivelser, direkte tale (det noen sier, samtaler) og avsnitt. 

Husk, det er bare fint om du tar med flere personer enn dem vi ser på tegningene, i din fortelling!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KUNST OG HÅNDVERK- TORSDAG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FYSISK AKTIVITET – MANDAG 

 

Trill terning og gjør oppgavene! 

 

Antall øyne Aktivitet Aktivitet Aktivitet Aktivitet 

●  Hopp 10 
froskehopp. 

Løp rundt huset 
to ganger 

Ta 10 sit-ups. Prøv 90 grader 
mens du teller 
sakte til 30. 

●● Prøv 90 grader 
mens du teller 
sakte til 30.  

Hopp 10 
froskehopp. 

Prøv 90 grader 
mens du teller 
sakte til 30. 

Løp rundt huset 
to ganger 

●●● Ta 10 sit-ups. Hopp 15 
froskehopp. 

Hopp 15 
froskehopp. 

Ligg på gulvet og 
sykle med beina 
mens du teller 
sakte til 10. 

●● 
●● 

Løp rundt huset 
to ganger.  

Prøv 90 grader 
mens du teller 
sakte til 30. 

Ligg på gulvet og 
sykle med beina 
mens du teller 
sakte til 10. 

Hopp 15 
froskehopp. 

●● 
 ● 
●● 

Ligg på gulvet og 
sykle med beina 
mens du teller 
sakte til 10.  

Ta 10 sit-ups. Hopp 10 
froskehopp. 

Ta 10 sit-ups. 

●●● 
●●● 

Hopp 15 
froskehopp.  

Ligg på gulvet og 
sykle med beina 
mens du teller 
sakte til 10. 

Løp rundt huset 
to ganger 

Hopp 10 
froskehopp. 

 



 EKSTRA - MANDAG  

 

 

 


