UKEPLAN UKE 37

(13.-17. sept.)

-4. klasse-

Norsk
Matte
Engelsk

Mandag
Les side 10 i leseheftet. Tenk over hvorfor den siste delen av hoveddelen kalles
høydepunktet i fortellingen. Få underskrift på diktaten.
Gjøre side 26 i Matemagisk 4A. Øv på hundrervennene.
Les side 13-14 i Explore 4. Øv igjen på dagene og sesongene.
Tirsdag

Norsk
Matte
KRL

Leksefri
Gjøre side 27 i Matemagisk 4A. Gangetabellen: Øv på 3-gangen.
Les s. 10 i «Jeg tror». Les det sammen med en voksen.. Snakk om spørsmålene nederst på
siden hjemme. Husk å legge på bokbind.

Matte

Onsdag
Gå inn på Salaby, 3.-4. klasse, norsk og ordfrie bøker. Velg pokalen. Les boka (det er bare
bilder, så du må lage ordene selv).
Gjøre side 28 i Matemagisk 4A. Øv på hundrervennene.

Norsk
Matte
Husk!

Torsdag
Gå inn på boka «pokalen» på Salaby igjen. Les boka for en voksen mens du ser på bildene.
Gjøre side 29 i Matemagisk 4A. Øv på hundrervennene.
Ta med gymtøy og badetøy til fredag. Husk diktatboka på fredag.

Norsk

Diktat og gloser
Diktat: Jeg kan skrive dikt. Fortellinger starter med innledning.
Gloser: Igjen: Summer, autumn, winter, spring

Norsk
Matte
Engelsk
Kroppsøving
KRL
Naturfag
Samfunnsfag

Dette jobber vi med
Skrive dikt med rim. Begynne å jobbe med fortelling.
Hundrervenner, gangetabellen, pluss og minus med oppstilling, veksling og låning.
Sesongene, dagene, månedene, presentere seg selv.
Lek, svømming og ballspill.
Bibelhistorier og klassemiljø
Bærekraftig utvikling og økologisk produksjon
Å være sammen

Ukens sang

-Bli me-sangen 2021. Vi øver på dansen på skolen. Dere
finner den her: NRK Super - BlimE

Ukens bibelvers

Matteus 7,7: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.

Informasjon til hjemmet
-Denne uken har vi trivselsuke! Det betyr at vi har et ekstra fokus på trivsel og klassemiljø, og at vi har kjekke
aktiviteter på skolen:
-Tirsdag er det høsttur for hele skolen. Hele skolen deles inn i aldersblandede grupper, der 10. klasse skal være
ledere for gruppa
.
-Onsdag har vi utkledningsdag for 1.-4. klasse. De som vil kan kle seg ut denne dagen, for eksempel som et dyr. Vi
ønsker ikke «skumle» kostymer og lekevåpen eller lignende. Ellers er det bare å slippe fantasien løs. Bruk noe du
har hjemme!
-Torsdag er det pølse og kakesalg til inntekt for 10. Klasse sin klassetur. 15 kroner for pølse og 15 kroner for kake.

-Husk gymtøy (med gymsko) og badetøy på fredag. Skolen er ferdig klokken 13.00 på fredag. De som vil kan hente
elevene ved svømmehallen på Solborg, som i fjor
. Resten går ned til skolen igjen.

