Ukeplan for 4.trinn

Uke 43

Respektmål:

Vi går stille til gymsalen, mediatek og datarom. Ordenselevene går stille
for å hente melk og frukt.

Fag:

Tema:

Mål:

Norsk:

Diftonger

Jeg vet hva en diftong er.
Jeg kan skrive ord med diftonger.

Matematikk:

Betegnelsen å runde av
et tall
Multiplikasjon av hele tall

Jeg kan runde av til nærmeste centimeter.

Engelsk:

Wizards and witches

Jeg kan bruke enkle lytte- og lesestrategier for å forstå
innholdet i teksten.
Grammatikk: kunne bruke personlige pronomen.

KRLE:

Jødedommen

Jeg vet hvordan og hvorfor jødene feirer pesach.

Samfunnsfag:

På nett

Jeg kan fortelle om hvordan man kan ta vare på seg selv og
hvordan man kan vise andre respekt på sosiale medier.

Naturfag:

Ta vare på miljøet

Jeg kan kjenner til en metode for å forske på egen hånd.

IKT:

Chromebook

Jeg kan bruke programmet IntoWords.

Lekser/dag:

Jeg kan multiplisere to hele tall med 0 på tierplassen.

Til tirsdag:

Til onsdag:

Til torsdag:

Til fredag:

Lesing:

Les “Å dele seg selv
med alle” s. 117 i
mylder lesebok. Les
teksten 2-3 ganger
høyt for en voksen og
snakk sammen om
punktene på siden.

Les teksten du har
valgt, høyt for en
voksen. Velg et
avsnitt og les det
flere ganger for å få
til god flyt. Øv på å
si og skrive glosene.

Les minst 15 minutter
i egen bok. Registrer
sidene du har lest på
Norli
lesekonkurransen.

Les “Flere gåter” s.
47 på brettboka. Les
teksten 2 - 3 ganger
høyt for en voksen.

Skriving:

I Krokodilleboka:
Skriv alle øveordene
tre ganger. Lag en
setning til hvert
øveord. Velg en av
glosene og skriv en
setning på engelsk.

Regning:

På chromebook:
Gjør oppgave 1a og 1b
s. 47. Skriv svarene
inn i dokument på
norsk classroom.

Gjør oppg. 28 og 29
på kopiarket. Del opp
tallene og regn ut.

Gjør oppg. 30 og 31
på kopiarket. Del opp
tallene og regn ut.

Words to learn:

wizard = trollmann, castle = slott, dragon = drage, brave = modig, ghost = spøkelse

Øveord:

stor, står, gjør, gå

Felles info:

●
●

Refleksaksjonen er i gang. Les mer om dette på hjemmesiden.
Lekse til tirsdag: Ta med hver sin dorull til Kunst og håndverk.
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