
Ukeplan for 4.trinn
uke 35

Dagsoversikt

mandag 30.8 tirsdag 31.8 onsdag 1.9 torsdag 2.9 fredag 3.9

Ukestart
Norsk
Engelsk
Matte

Sos.komp. 4A
Norsk 4B
Matte
Musikk

Matte
Samfunnsfag
Kunst & håndverk
Norsk stasj. 4B
Engelsk 4A
Norsk 4A

Engelsk 4B
Gym/svøm
KRLE
Norsk
Matte 4A

Uteskole til Litla
Kodli

Slutt 13:45 Slutt 12:30 Slutt 13:45 Slutt 13.45 Slutt 13.00

Dette jobber vi med på skolen:

Norsk Tema: Oppfinnelser
Lesing: Å overvåke egen lesing
Skriving: Bruksanvisning
Muntlig: Å forklare ved hjelp av stikkord
Språk: Alfabetet

Matte De fire regneartene og tall over 1000

Engelsk Presentasjon av meg selv. Verbet: to be = å være

Samfunn Stortingsvalget 2021

Naturfag Uteskole - Vi tar vare på naturen

Krle Inkludering



Gloser:

English Norwegian

I jeg

you du

he han

she hun

it den/det

we vi

you dere

they de

am

eris

are

Lekser

Til tirsdag Leselekse:
Les i 10 min. i en bok du har hjemme.
Matematikk: Gjør addisjon- og subtraksjonsoppgavene på mattearket. Vis utregning!
Ta med egen bok til stillelesing!

Til onsdag Leselekse i engelsk: RazKids. Lytt til, les og gjør quiz til boka som ligger under “My
assignment”
Skriving: Skriv fem setninger om boka du leser hjemme. Overskrift: Uke 35. (se kriterier
for skriving). Husk å signere på leksene!

Til torsdag Leselekse:
Les i 10 min. i en bok du har hjemme.
Skriving: Skriv ned glosene i gloseboka.

Til fredag Lesing: Les teksten “Valg 2021”. Svar på spørsmålene til slutt.
Matematikk: Gjør multiplikasjonsoppgavene på mattearket.

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: Blime-sangen 2021 m/tekst - Blime-dansen 2021

Ordenselever:
4A: Caspian og Jana
4B: Martin B og Agnethe

Informasjon

Ukebrev
Dette skoleåret sender vi ikke ut ukebrev. All informasjon kommer på ukeplan, hjemmeside og Visma.
Det er lurt å abonnere på nyheter fra hjemmesiden.

Innesko
Vi bruker fremdeles innesko i klasserommet. De som ikke har tatt med innesko, må huske å ta de med
på skolen.

Gym/svømming
Vi har gym/svømming på torsdager etter matfriminuttet. Elevene er delt inn i nye grupper (se eget
vedlegg). Elevene i gruppe 1 starter med svømming i uke 34. Nytt for året er at elevene også skal dusje
etter gymtimen. De må da ha med seg gymtøy, gymsko, håndkle og kroppssåpe. I svømmingen håper vi
at alle kan ta på seg badehetten selv.

Melk og frukt
Melk og frukt kan bestilles på internett på skolefrukt.no og skolelyst.no (melk).

Uteskole:
Husk drikke (vann evt. varm drikke), vanlig matpakke, klær og sko etter været.

Visma min skole:
Vi minner om at vi ikke lenger bruker School Link som kommunikasjonsplattform mellom hjem og skole.
Fravær, og andre meldinger til skolen, skal nå meldes i Visma min skole. Vi ønsker at meldinger sendes
til begge kontaktlærerne i klassen.
Dersom du fortsatt ikke har lastet ned denne appen, så ber vi deg gjøre det snarest.

https://www.youtube.com/watch?v=4hnvKsugHus
https://www.youtube.com/watch?v=DQQX_m4VEPc
http://www.skolefrukt.no/
https://www.skolelyst.no/

