
April/Mai

Uke 17 og 18

Informasjon: Bursdagsbarn:

Hei!

Vi starter nå med engelsk leselekse i engelskpermen, dermed kan engelskboka legges igjen på

skolen.

Hei Verden - skolens solidaritetsaksjon er tirsdag 24. mai kl. 17-19.

På skolen jobber vi mye med bevisstgjøring av språkbruk og har fokus på dette med å vise respekt.

Vi setter pris på om dere følger dette opp hjemme og. Vi trenger alle en påminnelse innimellom.

Vi oppfordrer også sterkt til å snakke med barna om bruken av nett og mobil for å gi barna en god

og trygg hverdag med digitale medier. Å snakke sammen om ting som skjer bidrar til et bedre

læringsmiljø på skolen, mindre mobbing og utestenging, og at barna får kunnskap om hvordan de skal

håndtere ulike situasjoner når de oppstår. Vi vil ha et foreldremøte med fokus på disse tingene. Mer

info kommer.

Vi starter opp med tema om kroppen i NSM.

Minner fortsatt om:

😄Innesko og håndkle til kroppsøvning.

😄Sjekk at pennalet har blyant, visk og farger.

😄Headset og oppladet chromebook.

😄Vannflaske.

April:

10. Matheo

28. Lisa Marie

30. Julia

30. Colin

Mai:

6. Anna

14. Tiril

14. Isak

20. Noah

20. Viktor



Hjemmelekser uke 17

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

Norsk

Lesing

Lesebok s. 36 - 38 i Tuba Luba

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 36 - 38.

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

Dikt

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/

Brøk

Engelsk Les: Ark i engelskpermen: Baseball

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.

Diktat med glosene

Øv på glosene minst 3

ganger i gloseboka.

Husk overskrift

Reading

My free time

Grammatikk -

have/has, am/are/is

Adjectives

Andre fag KRLE: Jødedommen

NSM: Kroppen

Sosialt mål /

oppdrag

Jeg inkluderer andre både i lek og på nett

Jeg snakker fint om og til andre

Øveord uke 17: sjangle, sjekke, sju, sjette, sjelden, sjalu Gloser uke 17: gloves - hansker, hours - timer, they had a

great day - de hadde en fin dag.

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 18

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

Norsk

Lesing

Lesebok: s.39-41

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

Leseforståelse

Norsk

Skriving

Svar på spørsmålene på side 41

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

Dikt

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/

Brøk

Engelsk Les: Ark i engelskpermen: Soccer game

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.

Diktat med glosene

Øv på glosene minst

3 ganger i

gloseboka.

Husk overskrift

Reading

My free time

Grammatikk -

have/has, am/are/is

Andre fag KRLE: Jødedommen

NSM: Kroppen

Sosialt

mål/oppdrag

Jeg inkluderer andre både i lek og på nett

Jeg snakker fint om og til andre

Øveord uke 18: skjerf, skjegg, sjal, skjørt, sjekke, sjef Gloser uke 18: soccer game - fotballkamp, against - mot,

we win the match - vi vinner kampen.

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


