Ukeplan uke: 4

Trinn: 4

Læringsmål for uka:
Norsk

Husk stor forbokstav og punktum på slutten av en setning.
Kunne svare på spørsmål til en tekst. Kunne fortelle for en voksen hva du har lest
om.

Matematikk:

Jeg kan regne med tall over 1000 og regne med negative tall.

Informasjon fra skolen:

Engelsk:

Learn the alphabet in English. Read a text and try to understand.

Sosialt:

Vise respekt for hverandre og ha fokus på egen kropp!

- Er barnet ditt snufsete eller
har noen luftveissymptomer må
det holdes hjemme.
- I uke 4, 5, og 6 er Mailen,
utplasseringselev med oss
noen faste dager i uka.

08:30-09:55

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Engelsk
Norsk

Naturfag
Norsk

Musikk
Norsk

Engelsk
Matte

F

Norsk

R

FRIMINUTT

09:55-10:10

10:10-10:40

Norsk

Arbeidstime
Samfunnsfag

Matte
Samfunnsfag

13:15-13.20

13:20-14:05

Matte

MATPAUSE OG FRIMINUTT

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

Norsk

FRIMINUTT
Aking i
Danielsbakken

Svømming/
Stasjoner og
bibliotek

I

Svømming uke 4:
Victor
Gustavs
Adrian
Jonas
Marcus

Linnéa
Maren
Agnes PB
Karianne
Julie
Rubine
Husk dusjesaker og badetøy
inkludert badehette til bad
torsdag.
Aking i Danielsbakken på
tirsdag. Husk godt med klær. Ta
med eget akebrett hvis ønskelig
på eget ansvar.

Lekseplan for 4.trinn
UKELEKSER
Zeppelin lesebok (gul):

Matematikk:

Les side 137-141.
Les to ganger, en gang for deg selv og en gang for en
voksen. Fortell for en voksen hva teksten handler om.

Denne uken repeterer vi kapittel 2 og 3.
Du skal gjøre oppgaver på Multi nettoppgaver 4a. Jobb
minst 20 minutter i løpet av uken.

Zeppelin arbeidsbok (gul):

Arbeid med kapittel 2: Mer enn 1000 og mindre enn 0.
https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/4a#menuItem_2
Arbeid med kapittel 3: Legge sammen og trekke fra.
https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/4a#menuItem_3

Gjør side 50.

Quest Textbook:
Read page 62 and 63. Bruk lydfil på www.lokus.no

Mylder:
Naturfag:
Mylder lesebok: Les s. 49-53 om planetene.
Mylder arbeidsbok: Gjør side 54.(Gjennomgår dette
tirsdag).

NB: Husk å ta med uteklær etter vær. Vi
informerer om at de må ha på uteklær, men
mange som ikke bruker det, selv om de har
med. Resultatet er at elevene blir bløte.

Samfunnsfag:
Mylder lesebok: Les side 158 og 159.
Mylder arbeidsbok: Gjør side 154.

