Ukeplan uke: 14

Trinn: 4

Læringsmål for uka:
Norsk

Husk stor forbokstav og punktum på slutten av en setning.
Bli tryggere på at j-lyden skrives som j, hj og gj.

Matematikk:

Jeg kan gangetabellen fra 1 til 10.
Jeg kan å dele og ser sammenhengen mellom ganging og deling.

Informasjon fra skolen:

Engelsk:

Learn adjectives about feelings.

Sosialt:

Kunne lytte.
Vise respekt for hverandre.

• Husk dusjesaker og gymtøy
på tirsdag.
• Utviklingssamtaler
gjennomføres i uke 15 og 16.
Eget skriv med tider er sendt
med hjem før påske.
• Vi går for dag til dag lekser
igjen en periode. Vi opplever
at ikke alle gjør leksene sine
for uka.

08:30-09:55

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

F

Naturfag
Norsk

Musikk
Norsk

Engelsk
Matte

Stasjoner

FRIMINUTT

09:55-10:10
10:10-10:40

R

I

Matte/samf
Kroppsøving

13:15-13.20
13:20-14:05

Matte

Norsk

KRLE

MATPAUSE OG FRIMINUTT

10:40-11:25
11:25-13:15

Engelsk

Arbeidstime
Samfunnsfag

FRIMINUTT
Kroppsøving

Stasjoner og
bibliotek

K&H

Håper dere har hatt en fin
påske. Denne uka skal jeg
fortsette med elevsamtaler.
Det blir ikke bad denne uka på
grunn av at vi venter på deler
til bassenget.

Lekseplan for 4.trinn
Til onsdag

LEKSEFRI!

Til torsdag

Norsk:

Norsk:

Zeppelin rød arbeidsbok:
Gjør side 50.

Zeppelin rød arbeidsbok:
Gjør side 51.

Samfunnsfag:
Mylder myk: Gjør s. 171.

English:

Naturfag:

Quest textbook: Read and
listen to p. 76 and 77.
Quest workbook: Do p.
63.

Mylder hard: Les side 68.
Mylder myk:. Gjør side 66.

Norsk:

Matematikk:
Multi rød: Gjør side 72,
oppgave 28 og 29. Skriv
svarene i den lille brune
boken.

Til fredag

Matematikk:
Multi rød: Gjør side 72,
oppgave 30 og 31. Skriv
oppgave og svar i den
brune lille boka.

Øv på disse øveordene, øv
på å skrive dem også. Du
blir testa i de på fredag.
Hjem
Hjelm
Hjul
Hjerne
Hjort
Gjerne
Gjette
Gjester

Husk å ta med skift og riktig valg av skotøy, samt kle deg etter været
Minner om at vi må få beskjeder på VISMA før 08.15, da vi ikke kan garantere at vi får sjekket VISMA i løpet
av dagen. Viktige beskjeder i skoletida, prøv skolens sentralbord tlf. 62435860.

