
HALVÅRSPLAN FOR 4 KL. HØST 2017 Kontaktlærer: Alina Reppe 

Halvårsplanen er skrevet ut fra de læreverk som benyttes, samt L97 - Kunnskapsløftet 

                 

Fag August September Oktober November Desember 

 

Norsk 

 

 HELE ÅRET: 

Øve på å fortelle, lytte og  gi 

respons.  

Kunne samtale, uttrykke følelser 

og meninger, samhandle. 

Høgtlesning ,eleven (framføre 

tekst) 

Høgtlesning (lyttetil opplesning, 

lydbok) 

Lese leselekser, lese ulike typer 

og former av tekster. 

Leseforståelsesoppgaver. 

 Vektlegge  

leseferdighet og 

innholdsforståelse. 

Lesekvart (stillelesning) hver dag. 

Skrive frie tekster og svare på 

gitte oppgaver. 

Språklige emner, øvinger, 

språkboka, diktat 

Skriftforming: øve på 

sammenhengende skrift. 

IKT: øvelser og oppgaver med 

bruk av internett og 

skriveprogram. 

August: 

Lære ulike måter å lese høyt på, tilpasse 

stemmen i styrke, tempo og betone. 
Språkøvinger: forstå og skrive 

sammensatte ord. 
Lære å lese og skrive replikker med 

replikktegn og kolon.      
Lære å lese og skrive forklaringer. 

  
Vektlegge orden i bøkene med marg og 

oppgavenummer. 
 

September: 

Lese fabler og starte med eventyr. 

Lære ordtak, og hva de egentlig betyr. 
Lære å  dramatisere enkel tekst. 
Lage tankekart – skrive tekst ut fra 

tankekarte med mål å gjenfortelle 

teksten. 
Lære om forskjellige diktformer og å 

skrive dikt. 
 

  

Lese fabler og starte med eventyr. 

Lære ordtak, og hva de egentlig betyr. 

Lære å dramatisere enkel tekst. 

Lage tankekart – skrive tekst ut fra 

tankekarte med mål å gjenfortelle 

teksten. 

Lære om forskjellige diktformer og å 

skrive dikt. 

 

 

 

Lære å lese tabeller og  ordne tabeller. 

Arbeide med VØL – skjema. 

Språkøvinger: Diftonger  

Arbeide med “Jeg vet-tekster” og 

faktatekster. 

Lære å skrive nøkkelord. 

Lære å bruke nøkkelord når vi forteller. 

 

 

 

 

Eventyr: 

Lære om Asbjørnsen og Moe og brødrene 

Grimm. Lese eventyr, lære om kjennetegn på 

eventyr og skrive egne eventyr. 

  

  

Skrive julekort. 

Lytte til og lese ulike julefortellinger. 

 

 

 



       

 

 

 

Mate-

matikk 

Koordinatsystemet   

-lære å plassere i og lese av 

rutenett og koordinatsystem 

-arbeide med å beregne 

avstand langs aksene 

-lær om bevegelse i et 

rutenett  

 

Arbeid med konkretiseringer, 

automatisering og 

regnefortellinger hele året 

Praktiske matematikk 

oppgaver igjennom hele året. 

Hoderegning hele året. 

Mer enn 100 og mer enn 0 

-arbeide med tal til over tusen  

-lære om negative tall 

-arbeide med tallforståelsen ved 

bruk av tallinjer 

-arbeide med avrunding til 

nærmeste tier, hundrer, tusener  

-overslagsregning   

 

Legge og trekke fra  

-lære å løse oppgaver med 

addisjon og subtraksjon av 

flersifrede tall 

-regne i forskjellige praktiske 

situasjoner, blant annet kjøp og 

salg 

-regne i hodet og på tallinje  

-lære om skriftlige, oppstilte 

metoder  

 

 

  

 

Tid, klokka  

-lære å måle tid i minutter og 

sekunder  

-lære å angi klokkeslett både 

digitalt og analogt 

-lære å regne med klokkeslett 

knyttet til timer og minutter  

 

Ganging og deling 1 

-lære om multiplikasjon og divisjon 

ved hjelp av rutenett og hopping på 

tallinjen 

-trene mer på 6-,7-,8- og 9-gangen  

-repetere på 2,3,4,5 gangen  

-lære praktisk bruk av ganging og 

deling. 

Symmetri og mønster  

-lære om transformasjoner: 

speilsymmetri, rotasjonssymmetri og 

parallelforskyvning  

-kjenne igjen speilsymmetri 

-påvise symmetrilinjer 

-lage og utforske symmetriske mønstre 

-lage og beskrive geometriske mønstre 

-lære om vinkler tilknyttet rotasjon 

 

 

Naturfag 

 

3.klasse pensum  

Blomsterplanter   

 

-Lære begreper om tema 

-Utrykke seg med ord, 

tegning og estetiske utrykk.  

-Bruke IPAD/PC faglig 

-Bruke skriverammer aktivt  

-Beskrive tekster, bruk BO 

aktivt  

3.klasse pensum 

Bladfelling  

 

-Lære begreper om tema 

-Utrykke seg med ord, tegning og 

estetiske utrykk.  

-Bruke IPAD/PC faglig 

-Bruke skriverammer aktivt  

-Beskrive tekster, bruk BO aktivt  

 

3.klasse pensum  

Dyrevern 

Veterinær  

 

-Lære begreper om tema 

-Utrykke seg med ord, tegning og 

estetiske utrykk.  

-Bruke IPAD/PC faglig 

-Bruke skriverammer aktivt  

-Beskrive tekster, bruk BO aktivt  

3.klasse pensum  

Meteorolog 

Meteorologi  

 

-Lære begreper om tema 

-Utrykke seg med ord, tegning og 

estetiske utrykk.  

-Bruke IPAD/PC faglig 

-Bruke skriverammer aktivt  

-Beskrive tekster, bruk BO aktivt  

 

3.klasse pensum  

Lyd  

Luft  

 

-Lære begreper om tema 

-Utrykke seg med ord, tegning og 

estetiske utrykk.  

-Bruke IPAD/PC faglig 

-Bruke skriverammer aktivt  

-Beskrive tekster, bruk BO aktivt  

Samfunns

-fag 

3. klasse pensum  

Mødding  

 

-Lære begreper om tema 

3. klasse pensum  

Mødding 

Bronsealderen 

 

3. klasse pensum  

Bronsealderen  

Langhus  

 

3. klasse pensum  

Sigd 

Ard  

 

3. klasse pensum  

Urbefolkning  

 

-Lære begreper om tema 



 -Utrykke seg med ord, 

tegning og estetiske utrykk.  

-Bruke IPAD/PC faglig 

-Bruke skriverammer aktivt  

-Beskrive tekster, bruk BO 

aktivt  

- bruke medier og film  

-Lære begreper om tema 

-Utrykke seg med ord, tegning og 

estetiske utrykk.  

-Bruke IPAD/PC faglig 

-Bruke skriverammer aktivt  

-Beskrive tekster, bruk BO aktivt  

- bruke medier og film 

-Lære begreper om tema 

-Utrykke seg med ord, tegning og 

estetiske utrykk.  

-Bruke IPAD/PC faglig 

-Bruke skriverammer aktivt  

-Beskrive tekster, bruk BO aktivt  

- bruke medier og film  

-Lære begreper om tema 

-Utrykke seg med ord, tegning og 

estetiske utrykk.  

-Bruke IPAD/PC faglig 

-Bruke skriverammer aktivt  

-Beskrive tekster, bruk BO aktivt  

- bruke medier og film  

-Utrykke seg med ord, tegning og 

estetiske utrykk.  

-Bruke IPAD/PC faglig 

-Bruke skriverammer aktivt  

-Beskrive tekster, bruk BO aktivt  

- bruke medier og film  

KRLE 

 

Etikk og filosofi: 

A: Livet og familien 

 

-Lære begreper om tema 

-Utrykke seg med ord, 

tegning og estetiske utrykk.  

-Bruke IPAD/PC faglig 

-Bruke skriverammer aktivt  

-Beskrive tekster, bruk BO 

aktivt  

- bruke medier og film  

Etikk og filosofi: 

B: Filosofi, læring og felleskap  

 

-Lære begreper om tema 

-Utrykke seg med ord, tegning og 

estetiske utrykk.  

-Bruke IPAD/PC faglig 

-Bruke skriverammer aktivt  

-Beskrive tekster, bruk BO aktivt  

- bruke medier og film  

 

Etikk og filosofi: 

B: Filosofi, læring og felleskap 

 

-Lære begreper om tema 

-Utrykke seg med ord, tegning og 

estetiske utrykk.  

-Bruke IPAD/PC faglig 

-Bruke skriverammer aktivt  

-Beskrive tekster, bruk BO aktivt  

- bruke medier og film  

 

Jødedommen: 

A: Fortellinger om Moses  

 

-Lære begreper om tema 

-Utrykke seg med ord, tegning og 

estetiske utrykk.  

-Bruke IPAD/PC faglig 

-Bruke skriverammer aktivt  

-Beskrive tekster, bruk BO aktivt  

- bruke medier og film  

 

Jødedommen: 

B: Høytider og leveregler 

 

-Lære begreper om tema 

-Utrykke seg med ord, tegning og 

estetiske utrykk.  

-Bruke IPAD/PC faglig 

-Bruke skriverammer aktivt  

-Beskrive tekster, bruk BO aktivt  

- bruke medier og film  

 

 

Engelsk 

Back to school  

 

Lære ord og begrep til tema 

Lære fraser og uttrykk til 

tema 

Grammatikk: he/she is; 

he/she has got; i have got 

Bruke IPAD og CD 

Back to school  

 

Lære ord og begrep til tema 

Lære fraser og uttrykk til tema 

Grammatikk: nouns,  

Numbers and dates  

Bruke IPAD og CD  

It’s getting darker  

 

Lære ord og begrep til tema 

Lære fraser og uttrykk til tema 

Grammatikk: nouns,  

Numbers and dates  

Bruke IPAD og CD  

Who am i? 

 

Lære ord og begrep til tema 

Lære fraser og uttrykk til tema 

Grammatikk: verbs 

Plural-s 

Bruke IPAD og CD 

Christmas 

 

Lære noen juleord og en engelsk 

julesang, ønske hverandre god jul. 

Skrive en kort julehilsen på engelsk. 

Ulike sanger, dikt og leker tilhørende 

temaet. 

Bruke IPAD og CD 

Kropps-

øving 
 

 

Gym: 

Ballleik og samhandling med 

andre i ulike aktiviteter  

Trafikk og ferdsel ved 

trafikkert vei.   

LÆRE Å VÆRE SPORLØS 

NÅR VI FERDES I 

NATUREN OG I 

Svømming : vanntilvenning 

 

 

Svømming: bli trygg i vannet  

  

Svømming: bli svømmedyktig  

 

Gym: samhandling i ulike aktiviteter  

 

Uteskole:  

Lære om å lage bål.  

 

Gym:  

Ballleik 

Snøleik  

Ski  

Uteskole: samtale om vinteren.  



NÆROMRÅDET. IKKE KAST 

SØPPEL.  

Kunst og 

håndverk 

 

DKS: smykkeutstilling og smykkeverksted. 
Bruke tilgjengelige arenaer (ute og inne), og lett tilgjengelige materialer til å prøve ut ulike teknikker og arbeidsmetoder.  Egenarbeid og samarbeid.Vi samler produktene våre og lager ei utstilling med tema 

“hav”. Vi inviterer og presenterer.  
Vi avslutter halvåret med julerelaterte aktiviteter på klassenivå. 
       

Musikk Musisere: Fremføre sang, spill og dans i samhandling med andre. Imitere og improvisere rytmer.  

Komponere: Sette sammen musikalske grunnelementer til små komposisjoner. Improvisere dans og bevegelse.  

Lytte: Lytte til ulik musikk, assosiasjoner. Gjenkjenne lyden av noen instrument. 

Rytme: lære seg å lytte ut rytmen i sang. Øve på crescendo, økende og avtagende styrke i rytme utførelsen. 

Delta på ulike forestillinger i regi av DKS, der sang og musikk står sentralt.        

Bruk rim, regler samt rytme                                                                                                        

Det er 

mitt valg 

Vi lager et godt klassemiljø: -

-vi er høflige, sier noe fint  

-ro og respekt 

- vi lar oss ikke presse. 

     Vi arbeider sammen: 

-vi er en gruppe 

-vi takler sinne 

-vi er venner. 

  

 

 


