
Ukeplan - uke 12 og 13
Dette jobber vi med på skolen: Identitet og kulturelt mangfold -
……………………………………………………………………….Fellesskapet først

Norsk Sammenligne ord og uttrykk i norsk og andre språk.
Utforske og samtale om språklig variasjon og mangfold i nærmiljøet.

Matematikk Divisjon med tallene 0-1000
Engelsk Friends, families and feelings
Sosialt Sinnekontroll

Beskjeder

- Husk treningstøy, innesko, håndkle og skiftetøy til gymtimen på tirsdag.
- Onsdag 29/4 og torsdag 30/4 har hele Iglemyr skole “English Days”. Se eget skriv.
- Vel møtt til utviklingssamtaler i uke 12 og 13! Husk forsamtaleskjema i Classroom. :)

4A: janicke.berge@sandnes.kommune.no
4B: Ninna.kristine.nedergaard@sandnes.kommune.no

Husk at fravær skal meldes inn før kl. 07.30.

Telefon til vårt trinnkontor er: 48172904

Uke 12 Mandag 20/3 Tirsdag 21/3 Onsdag 22/3 Torsdag 23/3
Lesing
og
skriving:

Spør familien din om lov
til å ta bilder av dem.
Forklar at du skal bruke
bildene til en oppgave på
skolen. Ta bilder med
Chromebook hvis de
synes det er OK.

Få hjelp av noen voksne
hjemme til å fylle ut
familietreet ditt. Klipp ut
sirkler i hvitt ark og lim på
hvis du trenger flere
sirkler til navn.

Ark i lekseperm:
Les teksten “En del av
fellesskapet”.

Lesebestilling:
Les inn første side med
ChromeMP3 og levér i
Classroom.

Snakk med en voksen:
Har noen i din familie
gjort noe litt annerledes
eller spennende?

Følg godt med og lytt
aktivt når den voksne
forteller slik at du kan
gjenfortelle til
læringsvennen din.

Målsjekk/Level-ark:
Få underskrift.

Øv deg på å skrive
øveordene rett.

Øveord:
tok grunn allerede vet

Regning: Lekseperm:
Oppgaver på eget ark. (To
sider)

Ukas
grej:

Finn løsningen på ukas
grej-hintet:

Hint:
Skogens gull

Gjenfortell “Ukas grej” til
en voksen hjemme.

mailto:janike.berge@sandnes.kommune.no
mailto:Ninna.kristine.nedergaard@sandnes.kommune.no


Uke 13 Mandag 27/3 Tirsdag 28/3 Onsdag 29/3 Torsdag 30/3
Lesing
og
skriving:

Tegnspråk:
Lær deg tegnene for ku,
okse, hest, sau og gris.

Bruk gjerne
tegnordbok.no som
hjelp til å huske
tegnene.

Tegnspråk:
Lær deg tegnene for
hund, katt, gås, hane og
høne.

Bruk gjerne
tegnordbok.no som hjelp
til å huske tegnene.

Engelsk:
Spill spillet hjemmemed
familien din eller hos en
klassekamerat.

Engelsk:
Lytt til “Pirate
adventure” på
skolenmin.cdu.

Målsjekk/Level-ark:
Få underskrift.

Øv godt på glosene.

Gloser:
Holiday -
Ferie

Different -
Forskjellig

World - Verden Travel - Reise

Regning: Lekseperm:
Oppgaver på eget ark.
(To sider)

Ukas
grej:

Finn løsningen på ukas
grej-hintet:

Hint:
Dyr med fire
mager

Gjenfortell “Ukas grej” til
en voksen hjemme.

https://www.minetegn.no/Tegnordbok-2016/tegnordbok.php
https://www.minetegn.no/Tegnordbok-2016/tegnordbok.php
https://skolenmin.cdu.no/komponent/pirate-adventure-5e624648b72b00001796502d?_=english/read-lettleste-boker-pa-engelsk-5e4fc2e75d611500188096ba-5f3fa9a07a08eccc18cb6544
https://skolenmin.cdu.no/komponent/pirate-adventure-5e624648b72b00001796502d?_=english/read-lettleste-boker-pa-engelsk-5e4fc2e75d611500188096ba-5f3fa9a07a08eccc18cb6544

