
April

Uke 14 og 16

Informasjon: Bursdagsbarn:

Hei!

Tusen takk for godt oppmøte og fine tilbakemeldinger på utviklingssamtalene de siste ukene👍

Solen varmer og det er ekstra kjekt å være ute og løpe i friminuttene. Det fører til at man blir

ganske tørste og det er derfor fint hvis elevene har med seg vannflaske.

Det er fortsatt noen som kommer på skolen uten strøm på chromebooken. Vi minner om at det er

viktig at den er oppladet til hver skoledag!

Vi er godt i gang med fortellerstol og elevene jobber virkelig godt med presentasjonene. Selv om

mange er nervøse og det er litt skummelt å fremføre er de så flinke. Kjempegøy å se!

Minner fortsatt om:

😄Innesko og håndkle til kroppsøvning.

😄Sjekk at pennalet har blyant, visk og farger.

😄Headset.

Ønsker dere en god påskeferie i uke 15!

Tirsdag 19. april er planleggingsdag.

Første skoledag etter ferien er onsdag 20. april.

April:

10. Matheo

28. Lisa Marie

30. Julia

30. Colin



Hjemmelekser uke 14

Fag Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag Tema/Læringsmål

Norsk

Lesing

Lesebok s. 31-33 i Tuba Luba 2

Les minst 3 ganger, og minst en gang høyt for en voksen.

Leseforståelse

Norsk

Skriving

Skriv diktatordene så fint du kan med stavskrift inn i øveordboka.

Tren godt på å skrive dem rett. Leveres torsdag.

Svar på spørsmålene på side 31 og 33.

Leveres torsdag.

Jeg klarer mer: Les 15 min hver dag i ei bok. Les eller lytt til ei bok på Skolen

Cappelen Damm - norsk - bibliotek

Øv på sj -lyden på Aski Raski

Skriv - https://app.askiraski.no/ovelser/skriv/nivaa-4/sj---lyd

Finn - https://app.askiraski.no/ovelser/finn/nivaa-4/sj---lyd

Diktat med øveorda Rettskriving

Sj-lyden

Nøkkelord

Matte Gjør: Ark i matteperm. Leveres på torsdag

Øv litt hver dag på gangetabellen:

https://www.matematikk.org/trinn1-4/gangetesteren/

eller: https://www.gruble.net/matte/gange/

Multiplikasjon

Geometri

Engelsk Les: English Textbook s. 147 facts about the cheetah

Les minst 3 ganger, minst en gang høyt for en voksen, oversett teksten.

Gjør: Ark i engelskpermen. Leveres innen fredag.

I can read more (frivillig): s. 142

Diktat med glosene

Øv på glosene minst 3

ganger i gloseboka.

Husk overskrift

Reading

Wild animals

Grammatikk -

have/has, am/are/is

Adjectives

Andre fag KRLE: Kristendommen

NSM: verdensrommet

Sosialt mål /

oppdrag

Gå bort til noen som er alene, og spør om dere skal finne på noe sammen.

Tenk over om det du skal si kan såre noen - la være å si det da.

Øveord uke 14: sjakk, sjakt, sjal, sjokolade, sjåfør, sjø Gloser uke 14: fur - pels, cheetah - gepard, it purrs like a

cat - den maler som en katt

https://app.askiraski.no/ovelser/skriv/nivaa-4/sj---lyd
https://app.askiraski.no/ovelser/finn/nivaa-4/sj---lyd
https://www.matematikk.org/trinn1-4/gangetesteren/
https://www.gruble.net/matte/gange/


Hjemmelekser uke 16

Fag Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag Tema/Læringsmål

Norsk

Lesing

Lesebok: s. 34 og 35 Tuba Luba 2

Les minst 3 ganger, og minst en gang høyt for en voksen.

Leseforståelse

Norsk

Skriving

Svar på spørsmålene på side 34 og 35.

Leveres torsdag.

Jeg klarer mer: Les 15 min hver dag i ei bok. Les eller lytt til ei bok på Skolen

Cappelen Damm - norsk - bibliotek

Øv på sj -lyden på Aski Raski

Skriv - https://app.askiraski.no/ovelser/skriv/nivaa-4/sj---lyd

Finn - https://app.askiraski.no/ovelser/finn/nivaa-4/sj---lyd

Rettskriving

Sj-lyden

Nøkkelord

Matte Gjør: Ark i matteperm. Leveres på torsdag

Øv litt hver dag på gangetabellen:

https://www.matematikk.org/trinn1-4/gangetesteren/

eller: https://www.gruble.net/matte/gange/

Multiplikasjon

Geometri

Engelsk Les: Ark i engelskpermen.

Les minst 3 ganger, minst en gang høyt for en voksen, oversett teksten.

Gjør: Ark i engelskpermen. Leveres innen fredag.

I can read more(frivillig): gå inn på skolen.cappelen og finn ei bok å lese.

Reading

Wild animals

Grammatikk -

have/has, am/are/is

Adjectives

Andre fag KRLE: Kristendommen

NSM: Verdensrommet

Sosialt

mål/oppdrag

Gå bort til noen som er alene, og spør om dere skal finne på noe sammen.

Tenk over om det du skal si kan såre noen - la være å si det da.

Øveord uke 16: Ingen øveord denne uka Gloser uke 16: Ingen gloser denne uka

https://app.askiraski.no/ovelser/skriv/nivaa-4/sj---lyd
https://app.askiraski.no/ovelser/finn/nivaa-4/sj---lyd
https://www.matematikk.org/trinn1-4/gangetesteren/
https://www.gruble.net/matte/gange/


Timeplan 4A

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Morgenvakt

08.15-08.30

1.

08.30-09.15

Norsk Gym Svømming/

Norsk/Matte

Engelsk Norsk

2.

09.15-09.45

Norsk Gym Svømming/

Norsk/Matte

KRLE Matte

Lillefri

09.45-09.55

3.

10.00-10.50

Engelsk Matte Svømming/

Norsk/Matte

KRLE Matte

Spising

10.45-11.10

Storefri

11.10-11.40

4.

11.40-12.25

Matte Matte/Norsk Samf/Nat K&H Sosial kompetanse

5.

12.25-13.10

Musikk Norsk Samf/Nat K&H Norsk/Matte/Samf



Timeplan 4B

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Morgenvakt

08.15-08.30

1.

08.30-09.15

Gym Norsk Svømming/

Norsk/Matte

Norsk Engelsk

2.

09.15-09.45

Gym Norsk Svømming/

Norsk/Matte

Matte KRLE

Lillefri

09.45-09.55

3.

10.00-10.50

Norsk Engelsk Svømming/

Norsk/Matte

Matte KRLE

Spising

10.45-11.10

Storefri

11.10-11.40

4.

11.40-12.25

Matte Matte Samf/Nat K&H Sosial kompetanse

5.

12.25-13.10

Norsk Musikk Samf/Nat K&H Norsk/Matte/Samf


