
Ukeplan for 4. trinn uke 49
Dagsoversikt

mandag 06.12 tirsdag 07.12 onsdag 08.12 torsdag 09.12 fredag 10.12

Adventssamling
Norsk
Engelsk
Matte
Forlag

Adventssamling
Norsk/
boklån 4A
Norsk 4B
Matte
Musikk

Adventssamling
Matte 4B
Samfunnsfag
Engelsk 4A
Gudstjeneste i
Ålgård kirke

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

Adventssamling
Desember-samling
i aulaen
Kunst & håndverk
Sos.komp
Naturfag

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: Jul
Repetisjon

Matte Geometri

Engelsk Christmas

Samfunn Jernalderen

Naturfag Stoff og kjemi

Krle Etikk

Ukas sang:
Tenn et lite lys

Ordenselever:
4A: Stig og Elvira
4B: Leif Aksel og Matheo

https://www.youtube.com/watch?v=ob-ENI8S75A


Ukas ord:
kjelke, julepresang, julegrøt, julenisse, aldershjem
Ukas gloser:
poor - fattig
soup - suppe
everyone - alle
pot - gryte
fiest - fest

Ukelekse: Gjør en jobb hjemme og skriv på arbeidskortet ditt.
Husk full-lada Chromebook, spisset blyant, fargeblyanter, blyantspisser og visk hver dag!
Lekser:

Til tirsdag Leselekse i norsk:
Leseperm: Les teksten “Erle og julesnøen” 2 g for en voksen.
Ordriket 4A: Les teksten “Erle og julesnøen” i oransje perm. Les høyt for en voksen.
Skrivelekse: Skriv én setning til hvert av ukas ord der du forklarer så godt du kan hva de
betyr. Overskrift: “Uke 49”. Bruk kriteriene i skriving. Husk å signere på leksene!

Til onsdag Leselekse i norsk:
Leseperm: Les teksten “Erle og julesnøen” 2 g for en voksen.
Ordriket 4A: Les videre på “Erle og julesnøen” i oransje perm. Les  høyt for en voksen.
Matematikk: Gjør oppgave 1-3 på innføringsarket. Vis utregning!

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 49.

Til fredag Leselekse i naturfag: Les teksten i den oransje permen.
Matematikk: Gjør klokkearket og oppgave 4-5 på innføringsarket.

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:
Julegudstjeneste: Onsdag 8. desember skal vi på skolegudstjeneste i Ålgård kirke kl. 12.00-12.45.
De som ikke vil at deres barn skal delta på skolegudstjenesten bes om å gi beskjed til skolen. Det vil
bli alternativt opplegg på skolen for de som ikke skal være med i kirken.

Omvendt julekalender: Vi minner om den omvendte julekalenderen, der elevene skal gjøre en jobb
hjemme og lønna kan bli satt inn på Spleis.

Juleverksted: Det blir felles juleverksted for alle elevene på 2.- 4. trinn mandag 13. desember.
Elevene skal være på tre ulike aktiviteter i løpet av dagen, og ønsker er gjort på forhånd. Elevene får
helt sikkert to av de fem aktivitetene de har ønsket seg.


