Ukeplan for 4.trinn

uke 21

Informasjon:
Lassa skal være med på “Skolens sangdag” som arrangeres
over hele landet 12. juni. På Classroom finner du en link til
sangene vi skal øve på.
Vi gjennomfører digital sykkeltest på skolen på tirsdag.
Minner om den praktiske sykkelprøven som FAU arrangerer
for 4.trinnet tirsdag 21. mai kl 18.30-19.30 i skolegården.
Svømming
uke 21: 4a og 4c. 4c begynner kl 8.15.
Madla Bibliotek: 4c besøker Biblå torsdag 23. mai.
Skolens aksjonsdag “ Hei-verden” blir tirsdag 28.05 kl.17-19.
Elevene tar med en frukt og en sjokolade/kjeks til fruktkurv.
Leveres tirsdag morgen slik at frukten er ferskest mulig.

Engelske gloser
often= ofte
bike= sykkel
evening= kveld
join= bli med
hurt= gjøre vondt
high= høye/høyt

Øveord:
nok
alltid
aldri
akkurat
tidsnok

Ukeplan for uke 21
Fag
Norsk

Hei
Verden!

Læringsmål
Jeg kjenner til ulike
måter å starte og
avslutte en
fortelling.

TIRSDAG
Zeppelin les s.
s.161-162

ONSDAG
Zeppelin: les 163-164
Skriv: oppgave 1 s. 164
Lever i classroom.

TORSDAG
Zeppelin: les s.
165-166

(Skriv leksene i samme dokument)

FREDAG
Zeppelin: Les s.167-168
Skriv: oppgave 1-2 s.168
Lever i classroom.
(Skriv leksene i samme dokument)

Øv på det du skal si på Hei Verden - dagen.
Øv på sangene “Plass til flere” og Hei Verden-sangen
https://www.heiverden.no/solidaritetsaktivitet/sanger-og-dikt/sanger-og-dikt-1/hei-verden-sangen

Skolenes
sangdag

Øv på tekst og koreografi til sangene “Plass til flere” og “Bestevenn”.
.https://www.skolenessangdag.no/sangene-index-2019

Mate matikk

Jeg kan regne med
de fire regneartene.

Tallgåte

Deling: Del tallet 110 i to deler slik at den ene delen er 150% av den andre. Hvilke to tall får du da

Løsning på
tallgåten uke
20:

Vedd på "mynt". Når myntene lander på bordet legger du raskt den flate hånden din over dem og sier: "Jeg vil heller se undersiden av
myntene for å sjekke hva det ikke ble denne gangen". Du vipper myntene med undersiden opp inne i hånden din, de viser kron og du vinner!

Engelsk

Jeg kan bruke preposisjoner
i setninger.
Jeg kan bruke presens s i
verb i 3.person entall.
Jeg kan ordenstall på
engelsk
(first, second..)

Multi oppgavebok
Alternativ 1: s.72
oppg.28-30 (a-f)
Alternativ 2: s.74-75
oppgave 38-40

Step 1: T.B. s.78
Step 2: T.B. s.78 og
79
W.B. s.74

