
Ukeplan for 4. trinn uke 2  2022

Dagsoversikt

mandag 10.01 tirsdag 11.01 onsdag 12.01 torsdag 13.01 fredag 14.01

Samling
Norsk
Engelsk
Matte
Forlag

Samling
Norsk/
boklån 4A
Norsk 4B
Matte
Musikk

Samling
Matte 4B
Samfunnsfag 4B
Engelsk 4A
Norsk- stasjoner
KRLE 4A

Samling
Engelsk 4B
KRLE 4B
4A Gym
4B svømming
Boklån 4B
Norsk
Matte 4A
Samfunnsfag 4A

Uteskole til
Hengjafjell. Husk
varm og kald
drikke og klær
etter vær!

Slutt 13:45 Slutt 12:30 Slutt 13:45 Slutt 13.45 Slutt 13.00

Dette jobber vi med på skolen:

Sosialt Empati

Norsk Tema: Filosofi
Lesing: lese tekster som får deg til å tenke og stille spørsmål
Skriving: lage plakat om deg selv
Muntlig: filosofisk samtale
Språk: verb

Matte Geometri og de fire regneartene

Engelsk “Traveling” og preposisjoner

Samfunn Samene - urfolket i Norge

Naturfag Kjønnsidentitet og menneskets reproduksjon

Krle Fortellinger om Jesus

Ukas sang:
Astrid S - Når snøen smalter

Ordenselever:
4A: Jonas og Mathea
4B: Kristina og William

https://www.youtube.com/watch?v=xGin0_eP8yc


Ukas ord:
mellom, gjennom, virkelighet, menneske, blant
Ukas gloser:
behind = bak
in front of = foran
different = forskjellig
moved = flyttet
stores = butikker

Husk full-lada Chromebook, spisset blyant, fargeblyanter, blyantspisser og visk hver dag!
Lekser:

Til tirsdag Leselekse i norsk:
Leseperm: Les teksten “TommelTitter” 2 g for en voksen.
Ordriket 4A: Les side 142-145. Les høyt for en voksen.
Matematikk: Gjør oppgave 1 eller 2. Vis utregning i rutebok.

Til onsdag Leselekse i norsk:
Leseperm: Les teksten “Sandkorn” 2 g for en voksen.
Ordriket 4A: Les side 149-152.Les  høyt for en voksen.
Skrivelekse: Lag ett huskespørsmål og ett tenkespørsmål til leseleksa og skriv de i skriveboka di.
Se på side 133 i Ordriket 4A hvis du ikke husker hva huskespørsmål og tenkespørsmål betyr.
Overskrift: “Spørsmål uke 2”. Bruk kriteriene i skriving.
Matematikk: Gjør oppgave 3 eller 4. Vis utregning i rutebok.

Til torsdag Leselekse i engelsk: RazKids. Lytt til, les og gjør quiz til boka som ligger under “My
assignment”. Du kan gjerne gjøre dette flere ganger. Det er viktig at du øver godt på å
uttale ordene og at du kan fortelle hva boka handler om.
Skriving: Øv godt på glosene. Skriv alle ordene i gloseboka og velg ut tre av dem som du
skriver en setning med. Overskrift: Week 2.

Til fredag Leselekse i samfunnsfag: Les teksten i den oransje permen.
Skrivelekse: Leksa ligger i classroom Norsk 4A eller Norsk 4B. Skriv én setning til hvert
av ukas ord der du forklarer så godt du kan hva de betyr. Overskrift: “Uke 2”. Husk å trykke
“levér” når du er ferdig.

Kriterier i skriving (brukes både hjemme og på skolen)
● Skriv bokstavene på linja - tenk bokstavhus i forhold til høyde
● Begynn på riktig plass når du skal skrive bokstavene.
● Bruk de små bokstavene når du skriver, men husk

- å skrive stor bokstav i starten av navn
- å skrive stor bokstav i begynnelsen av en setning.

● Ha mellomrom mellom ordene.
● Sett punktum når setningen er slutt
● Skriv så fint du kan og med sammenhengende skrift.



Informasjon:
Gym/Svømming: 4A har gym og 4B har svømming denne uken.

Skolefrukt: Skolefrukt-abonnement bestilles pr semester, så de
som ønsker avtale for våren må inngå dette på ny nå. Det koster
kr. 18.- pr uke (5 dager). Gå inn på www.skolefrukt.no og bestill
dersom dere ønsker at ditt barn skal ha skolefrukt frem til
sommeren.

http://www.skolefrukt.no

