
Ukeplan for 4.trinn
uke 40

Dagsoversikt

mandag 04.10 tirsdag 05.10 onsdag 06.10 torsdag 07.10 fredag 08.10

Ukestart
Norsk
Forlag
Engelsk
Matte

Norsk/
boklån 4A
Norsk 4B
Matte
Engelsk

Matte 4B
Samfunnsfag
Engelsk 4A
Norsk stasjoner

Aktivitetsdag for
hele skolen

Storsamling
Uteskole til Flassi.
Ta med vedkubbe
og pølser.

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 + klokka

Engelsk Arbeid med verbet to have

Samfunn Nettvett

Naturfag Bærekraft og miljø

Krle Filosofi

Ukas sang: Jeg heier på deg!

Ordenselever:
4A: Fillip og Mille
4B: Jonas og Marika

https://m.youtube.com/watch?v=-12oFcijSFY


Ukas ord:
unnskyld, mening, overbevise, argument, gift
Ukas gloser:
buy = kjøpe

ingredients = ingredienser

trolley = vogn

dinner = middag

cereal = frokostblanding

Lekser: Husk full-lada Chromebook, spisset blyant, fargeblyanter, blyantspisser
og visk hver dag!

Til tirsdag Leselekse i norsk:
Leseperm:Les teksten “Skriften på leirtavlene”  2 g for en voksen.
Ordriket 4A: Les side 71-73 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 40”. Bruk kriteriene i
skriving. Husk å signere på leksene!

Til onsdag Leselekse i norsk:
Leseperm: Les teksten “Sykkelen” 2 g for en voksen.
Ordriket 4A: Les side 74 og 75 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 arket med klokkeoppgavene.

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 40

Til fredag Matematikk: Logg inn på Campus Matte kap 4.1: Digital klokke. Se videoen og
velg minst en av løypene.

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.

https://campus.inkrement.no/EducationKids/Subchapter/110997?chapterId=4552326


Informasjon

Aktivitetsdag for alle på Solås skole
Torsdag 7. oktober inviterer 7. trinn til aktivitetsdag for hele skolen. Vi deler oss i grupper på tvers av trinn
med elever fra 6.trinn som gruppeledere. Turen går i vårt nærområde, på asfalt. Det blir to løyper som
starter og slutter i skolegården hvor vi har spisepause. Vi er ute hele dagen, og skoledagen starter og
slutter til vanlig tid.

Vi på 7.trinn har laget mange poster som gruppene skal innom på turen.

Husk å ta med:
● sekk
● nistemat
● litt kjeks om du vil
● nok å drikke (vann, varm drikke på termos)
● klær etter vær
● gode sko
● sitteunderlag

Uteskole til Flassi: Vi går til Flassi på uteskole etter fellessamlingen på skolen. Fint om de som har ved
hjemme, kan ta med en vedkubbe. Det er også lov å ta med pølser. Husk drikke og klær etter vær!

Foreldremøte: Takk for godt oppmøte på foreldremøtet! Her er litt info om klassekassen fra
foreldrekontaktene: Kontonummer til klassekassen: 3209 39 00536. Oppfordrer til å innbetale minst 100
kr. Foreløpig tilbys ikke Vipps.

Studenter:Dette er siste uka til studentene i denne omgang. De kommer tilbake til vinteren.

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

God
høstferie!


