
 Ukeplan for 4.trinn
uke 39

Dagsoversikt

mandag 27.9 tirsdag 28.9 onsdag 29.9 torsdag 30.9 fredag 1.10

Ukestart
Norsk
Forlag
Engelsk
Matte

Norsk/
boklån 4A
Norsk 4B
Matte
Engelsk

Matte 4B
Samfunnsfag
Engelsk 4A
Uteaktiviteter etter
lunsj

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

Naturfag
Sosial
kompetanse
Kunst og håndverk

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

Dette jobber vi med på skolen:

Sosialt Inkludering

Norsk Tema: Tall
Lesing: Gjenfortelle ved hjelp av nøkkelord/hjelpespørsmål
Skriving: forlag
Muntlig: Øve på opplesning av dikt
Språk: j-lyden

Matte Multiplikasjon - strategier og tekstoppgaver

Engelsk Arbeid med verbet to have

Samfunn Nettvett

Naturfag Bærekraft og miljø

Krle Filosofi

Ukas sang: Believers

Ordenselever:
4A: Ingrid Adele og Matheo
4B: Martin V og Rikke

https://www.youtube.com/watch?v=_I9m4ZBAV1I


Ukas ord:

tidsmaskin, oppdrag, fortid, hjul, lande

Gloser uke 39
English Norwegian

jacket jakke

trousers bukser

shirt skjorte

jeans dongeri

jumper genser

Til tirsdag Leselekse i norsk:
Leseperm:Les teksten “Reisen begynner”  2 g for en voksen.
Ordriket 4A: Les side 66-68 høyt for en voksen.
Skrivelekse: Skriv en forklaring til hvert av ukas ord, og forklar så godt du kan
hva de betyr. Skriv en setning med hvert ord. Overskrift: “Uke 39”. Bruk kriteriene i
skriving. Husk å signere på leksene!

Til onsdag Leselekse i norsk:
Leseperm: Les teksten “Fakta om tid” 2 g for en voksen.
Ordriket 4A: Les side 69 og 70 høyt for en voksen.
Muntlig lekse:
Gjenfortell teksten du har lest i leseleksa til en voksen. Bruk nøkkelord eller
hjelpespørsmålene nederst på s 51 i Ordriket 4A.
Matematikk: Gjør oppgave 1-3 på innføringsarket. Før fint i ruteboka di.

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: Skriv ned glosene/frasene i gloseboka og øv godt på dem. Overskrift:
Week 39

Til fredag Leselekse i samfunnsfag: Les teksten i oransje perm.
Matematikk: Gjør oppgave 4-6 på innføringsarket. Sjekk at du har fulgt kriteriene.
Gjør siden med klokka - skriv på både analog og digital klokkeslett.

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

Lovisa hadde sin siste dag i 4B på fredag i forrige uke. Vi ønsker henne lykke til på Moi.

Foreldremøte: Vi minner om foreldremøtet på torsdag 30.09 kl 18:30. Gi beskjed dersom dere er
forhindret fra å møte. Bruk inngangene i forbindelseskorridoren.

Studenter: I uke 38-40 skal vi ha fire studenter på trinnet:-) Linnea, Maren, Sana og Bjørnar er 4.års
studenter som har engelsk som fordypning.

Beintøft: Konkurransen er avsluttet, men vi oppfordrer fortsatt alle til å gå til og fra skolen. Det vil bli en
markering og premiering på storsamlingen fredag 8. okt.

Alle jentene på trinnet tar med en kartong på 1 liter innen torsdag.  Denne skal brukes i kunst og
håndverk.

Skolens hjemmeside: Vi oppfordrer dere til å abonnere på nyheter fra 4. trinn.


