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mariann.hagen@kristiansand.kommune.no

bjorg.imeland@kristiansand.kommune.no

tone.klovning.kvivk@kristiansand.kommune.no

Engelsk ordbok: https://nb.glosbe.com/

Vi fortsetter å dekorere julegenserne med filt og glitter. Hvis du har noe julepynt som

ikke brukes, kan du ta det med og bruke det på genseren.

I desember ser vi adventskalenderen “Olsenbanden jr” i spising og norsktimer .

Norskleksene i desember blir å øve på sanger og replikker til juleforestillingen, eller

lese hyllebok.

Torsdag 9.desember har vi juleverksted. Da får elevene risgrøt og saft hvis de

ønsker:)

Juleforestillingen blir 15.desember for 1.-4.trinn.

Ukas faglige mål:

Norsk: Følge med på innholdet i film -

sammensatte tekster.

Matte: Likninger og oppgaver fra

matematisk julekalender.

Engelsk: Jeg kan måle ting i cm og

tommer og regne mellom disse.

Ukas sosiale mål: JEG KAN GI POSITIVE

TILBAKEMELDINGER, OG SKRYTE AV ANDRE.

TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG

NORSK: Øv godt på replikkene og

sangene til juleforestillingen. Det du

trenger står i heftet du har fått av Tone

Cecilie. Dere som ikke har replikker leser

15 min i hylleboka.

MATTE:

Første kolonne med gangestykker.

ENGELSK:

Skriv gloser i gloseboka. Øv!

Lytt 3 ganger til ukas tekst. Følg med i TB

s. 53 mens du lytter.

Gjør wordmap.

NORSK: Øv godt på replikkene og

sangene til juleforestillingen. Det du

trenger står i heftet du har fått av Tone

Cecilie. Dere som ikke har replikker leser

15 min i hylleboka.

MATTE:

Første side med likninger.

ENGELSK:

Retting og underskrift i gloseprøvebok.

Øv på gloser.

Les og oversett s. 53 i TB minst 2 ganger.

Les høyt for en voksen minst en gang

NORSK: Øv godt på replikkene og

sangene til juleforestillingen. Det du

trenger står i heftet du har fått av Tone

Cecilie. Dere som ikke har replikker leser

15 min i hylleboka.

MATTE:

Andre side med likninger.

ENGELSK:

Øv på gloser.

Les og oversett s. 53 i TB minst 2 ganger.

MATTE:

Andre kolonne med gangestykker.

ENGELSK:

Øv på gloser.

Les og oversett s. 53 i TB minst 2 ganger.

Les høyt for en voksen minst en gang

Engelsk: Skriv glosene i gloseboka ei gang på mandag. For å øve gloser kan du f.eks. skrive alle glosene minst 5 ganger per dag (hvis du vil kan du bruke gloseboka til

dette), stave ordene høyt for deg selv og en for en annen person, bruke quizet, eller at noen andre sier ordet på norsk og du må stave det høyt eller skrive det på engelsk.

Gloser:

hiccups - hikke tired - trøtt banana peel - bananskall reactions - reaksjoner a sign - et tegn medicine - medicine
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