Ukeplan uke: 5

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 klokka, gangetabellen og deling.

Informasjon fra skolen:

Engelsk:

Learn the alphabet in English. Read a text and try to understand.
Write about your favourite book/books.

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 5 og 6 er Mailen,
utplasseringselev med oss
noen faste dager i uka.

08:30-09:55

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Engelsk

Naturfag
Norsk

Musikk
Norsk

Engelsk
Matte

Stasjoner

Norsk

KRLE

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

K&H

Svømming uke 5
Geir Johannes
Agnes R
Sigurd
Una
Audun
Emma
Kjell Yngvar
Ayla
Simen
Aurelia
Linnea Mathilde
Husk dusjesaker og badetøy
inkludert badehette til bad
torsdag.
Aking i Danielsbakken på
tirsdag med forbehold om
temperatur. Husk godt med
klær. Ta med eget akebrett hvis
ønskelig på eget ansvar.

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

Matematikk:

Les side 142-145. (Denne leseteksten er på nynorsk).

Denne uken repeterer vi kapittel 4 og 5.
Du skal gjøre oppgaver på Multi nettoppgaver 4a. Jobb
minst 20 minutter i løpet av uken.

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

•

Skriv 4 faktasetninger fra sidene i leseleksa (s.142145) i rød skrivebok.

Gjør side 51.

Arbeid med kapittel 4: Tid.
https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/4a#menuItem_4
Arbeid med kapittel 5: Ganging og deling 1
https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/4a#menuItem_5

English:

Mylder:

Zeppelin arbeidsbok (gul):

Read the copy about «My book report».

Quest Workbook:
Do page 50 and 51.

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
kalde eller bløte.

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.

Naturfag:
Mylder arbeidsbok: Gjør side 55.(Gjennomgår dette
tirsdag).

Samfunnsfag:
Mylder lesebok: Les side 160 og 161.
Mylder arbeidsbok: Gjør side 155.

