
Ukeplan for 4.trinn
uke 38

Dagsoversikt

mandag 20.9 tirsdag 21.9 onsdag 22.9 torsdag 23.9 fredag 24.9

Ukestart
Norsk
Forlag
Engelsk
Matte

Norsk/
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 Håfjell

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: Jeg tar ansvar for at CB er ladet hver dag.

Norsk Tema: Tall
Lesing: Gjenfortelle ved hjelp av nøkkelord/hjelpespørsmål
Skriving: forlag
Muntlig: Øve på opplesning av dikt
Språk: j-lyden

Matte Tall og regning: Avrunding, overslag og hoderegningsstrategier

Engelsk “I am looking forward to the weekend” + Personlige pronomen????

Samfunn Stortingsvalget 2021

Naturfag Bærekraft og miljø

Krle Filosofi

Ukas ord:

masekopp,  tallkode,  skjerm,  melding,  gjerne



Gloser:
English Norwegian

about om

great bra

too også

am/is/are coming kommer

came kom

Til tirsdag Leselekse i norsk:
Leseperm:Les teksten “Den mystiske tallkoden”  2 g for en voksen.
Ordriket 4A: Les side 48-49 høyt for en voksen.
Skrivelekse: Forklar så godt du kan hva ukas ord betyr. Skriv en setning med hvert ord.
Overskrift: “Uke 38”. Bruk kriteriene i skriving. Husk å signere på leksene!
Matematikk: Gjør oppgave 1-3 på innføringsarket.

Til onsdag Leselekse i norsk:
Leseperm: Les teksten “Pippi på skolen” 2 g for en voksen.
Ordriket 4A: Les side 50 og 51 høyt for en voksen.
Muntlig lekse:
Gjenfortell teksten du har lest i leseleksa til en voksen. Bruk hjelpespørsmålene nederst
på s 51 i Ordriket 4A.

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.
Skriving: Skriv ned glosene/frasene i gloseboka og øv godt på dem. Overskrift: Week 38

Til fredag Leselekse i naturfag: Les om kildesortering og søppel. Svar muntlig på spørsmålene.
Matematikk: Gjør oppgave 4-6 på innføringsarket. Sjekk at du har fulgt kriteriene. Gjør
siden med klokka - skriv på både analog og digital klokkeslett.

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.

Ukas sang: Hodet over vannet

Ordenselever:
4A: Arman & Oda Kristine
4B: Aron & Mia

https://www.youtube.com/watch?v=SlXlg9uxglo


Informasjon

Foreldremøte: Det blir foreldremøte for 4. trinn torsdag 30.09 kl 18:30-20:00. Sett av datoen.

Uteskole: På fredag går vi til Håfjell, som er fjellet vårt i 4.klasse.

Studenter: I uke 38-40 skal vi ha fire studenter på trinnet:-) Linnea, Maren, Sana og Bjørnar er 4.års
studenter som har engelsk som fordypning. Vi gleder oss til de kommer!

Leselekse: Elevene har nå fått utdelt Ordriket 4A. Denne boka skal de bruke til leselekse to dager i uka.
De andre dagene er det henholdsvis Raz-kids og naturfag/samfunnsfag/KRLE.  Leksa skal leses 1 gang
høyt for en voksen. Hvis dette blir for vanskelig, tar dere kontakt med skolen.
Noen elever får en mer tilpasset leselekse i en egen perm. Den teksten skal leses 2 ganger høyt for en
voksen.

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.

Matematikk: Vi ser at mange sliter med å lære seg klokka. Elevene vil få noen oppgaver knyttet til klokka
i ukelekse. Håper dere hjemme benytter anledningen til å gi barna oppgaver knyttet til tid. Ellers starter vi
med innføringslekser i rutebok. Nå i starten vil det være seks oppgaver (addisjon, subtraksjon, divisjon,
multiplikasjon og tekstoppgaver). Vi tenker det kan være lurt å fordele denne leksa over to dager.

Skolens hjemmeside: Vi oppfordrer dere til å abonnere på nyheter fra 4. trinn.


