UKEPLAN UKE 3

(17.-21. januar)

-4. klasse-

Norsk
Matte
Engelsk

Norsk
Matte

Husk!

Mandag
Les side 31 i leseheftet ditt. Få underskrift på diktaten. Gjør ferdig tankekartet ditt i
lekseboka.
Øv til prøve på torsdag i kapittel 4 i Matemagisk 4a. Gjør gjerne de fargede sidene. Velg
hvilke farger du vil gjøre.
Les og øv igjen på side 58-59 i Explore 4, gjerne sammen noen voksne. Øv på ukas gloser.
Fortsett på selvskrevet eventyr.
Tirsdag
Les side 32-33 i leseheftet ditt. Har du sett karlsvogna eller andre stjernebilder? Snakk
med en voksen om det.
Jobb videre med kapittel 4 i Matemagisk 4a.
Gangetabellen: Øv for det du har behov for på www.gangetabellen.net eller
www.matematikk.org. Vi skal ha gangetest/deletest på onsdag.
Rydd i pennalet og spiss blyanter. Pass på at det er viskelær i pennalet.

Naturfag

Onsdag
Les side 40 i leseheftet ditt. Få hjelp av en voksen til å gjøre ferdig siden eller sidene i
språkboka som skal være på et annet språk enn norsk.
Øv til prøve på torsdag i kapittel 4 i Matemagisk 4a. Gjør gjerne de fargede sidene. Velg
hvilke farger du vil gjøre.
La en voksen lese s.73-74 i Mylder 4 høyt for deg. Snakk om innholdet i teksten.

Norsk
Matte
Husk!

Torsdag
Les i minst 15 minutter i en bok du har hjemme.
Du kan gjerne spille sjakk hjemme.
Ta med gymtøy på fredag. Husk diktatboka på fredag.

Norsk
Matte

Diktat og gloser
Diktat: Det så ut som om hun ville være med. Derfor gikk de bort og snakket med henne.
Gloser: Do you want to play chess? Har du lyst til å spille sjakk?

Norsk
Matte
Engelsk
Kroppsøving
KRL
Naturfag
Samfunnsfag
Musikk

Dette jobber vi med
Vi lager språkbok. Vi jobber med tankekart. 4. klasse starter med et bokprosjekt og skriver
bokanmeldelse.
Mønster og sjakk
Eventyr, bokanmeldelse
Lek, dans og turn.
Hvem er Gud?
Kroppen
Kart.
Dans, sang og blokkfløyte.

Ukens sang

Jesus You’re my superhero

Jesus, You're My Superhero By Hillsong Kids ( Animation
) - Bing video

Dette bildet av Ukjent

Ukens bibelvers

Matteus 6,12: Og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.

•
•
•
•

Informasjon til hjemmet
Fint om dere kan passe på at blyantene er ferdig spisset hjemme og klar til bruk på skolen. Det går mye tid
bort i å spisse blyanter i timene.
Husk å få bokbind på alle nye bøker!
Denne uken starter vi på et lite språkprosjekt i norsktimene. Dere voksne må hjelpe elevene til å skrive
sidene i språkboka som ikke er på norsk. Hvis bokstavene ikke fins på tastaturet, kan dere skrive på ark, ta
bilde og legge det inn på den måten.
Ingen uteskole denne uken!

Kontakt:
Arnhild Liseth Brakestad (kontaktlærer) tlf. 41502604, mail: arnhild.brakestad@skg.as
-Kontaktlærertime: Mandager fra 12.15-13.00

