
Ukeplan for 4.trinn
uke 36

Dagsoversikt

mandag 6.9 tirsdag 7.9 onsdag 8.9 torsdag 9.9 fredag 10.9

Ukestart
Norsk
Kunst og håndverk
Engelsk
Matte

Sos.komp/
boklån 4A
Norsk 4B
Matte
Musikk

Matte 4B
Samfunnsfag
Norsk stasj.
Engelsk 4A

Engelsk 4B
KRLE
Gym/svøm
Boklån 4B
Norsk
Matte 4A

Uteskole til
Tjødnakovtjødna

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

Dette jobber vi med på skolen:

Sosialt Inkludering: Jeg spør om andre vil bli med i leken.
Ansvar: Ta ansvar for at CB er ladet hver dag.

Norsk Tema: Oppfinnelser
Lesing: Å overvåke egen lesing
Skriving: Bruksanvisning
Muntlig: Å forklare ved hjelp av stikkord
Språk: Alfabetet

Matte De fire regneartene og tall over 1000

Engelsk Presentasjon av meg selv. My breakfast table

Samfunn Stortingsvalget 2021

Naturfag Uteskole - Livet i vann

Krle Inkludering



Gloser:
English Norwegian

butter smør

ham skinke

jam syltetøy

cheese ost

bread brød

Til tirsdag Leselekse i norsk: Les i 10 min. i en bok du har hjemme.
Matematikk: Gjør oppgavene på arket. Sjekk svarene dine med kalkulator.

Til onsdag Leselekse i norsk: Les i 10 min. i en bok du har hjemme.
Skriving: Skriv fem setninger om boka du leser hjemme. Overskrift: Uke 36(se kriterier for
skriving). Husk å signere på leksene!

Til torsdag Leselekse i engelsk: RazKids. Lytt til, les og gjør quiz til boka som ligger under “My
assignment”
Skriving: Skriv ned glosene i gloseboka og øv godt på dem.

Til fredag Leselekse i naturfag: Les teksten “Insekter i vann” i lesepermen.  Svar muntlig på
spørsmål 1.
Valgfri leselekse: “Insekter på land”.
Matematikk: Jobb i minst 10 minutter med gangetabellen.
https://www.matematikk.org/trinn1-4/gangetesteren/

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.

● Hamellomrommellomordene.
● Sett punktum når setningen er slutt
● Skriv så fint du kan og med sammenhengende skrift.

Ukas sang: Venner

Ordenselever:
4A: Eva og Mansur
4B: Saga og Jonah

https://www.matematikk.org/trinn1-4/gangetesteren/
https://www.youtube.com/watch?v=qNcobiULR1I


Informasjon

Beintøft: Beintøft varer fra 30. august – 24. september og er en konkurranse for alle barneskoleelever på
1.-7. trinn. Målet er at flest mulig skal velge en bærekraftig måte å komme seg til og fra skolen på. Dette
innebærer for eksempel å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen. Dette er bra for luftkvalitet,
trafikksikkerhet, helse og miljø.

Lekser: Kriterier for skriving står på ukeplanen. Ber om at dere sjekker, sammen med eleven, at
kriteriene er fulgt før dere signerer.

Uteskole:
Vi går til Tjødnakovtjødna. Der skal vi se på livet i vannet.
Husk drikke (vann evt. varm drikke), vanlig matpakke, klær og sko etter været.  En del erfarte på forrige
tur at det kan være lurt å ha litt ekstra varme klær i sekken.


