UKEPLAN UKE 39

(27.-30. sept.)

-4. klasse-

Matte
Engelsk

Mandag
Les side 92 i leseheftet ditt. Forklar til en voksen: Hva er presens? Få underskrift på
diktaten.
Hvis du har noe du trenger å rette av tidligere oppgaver, så kan du gjøre dette.
Les side 16 og 17 i Explore 4. Øv igjen på glosene om klokka på side 7.

Norsk

Tirsdag
Gjør ferdig side 22-23 i arbeidsboka.

Norsk

Matte
Naturfag

Norsk
Matte

Norsk
Matte
Husk!

Les gjennom eksempler og repeter det vi har vært gjennom i kapittel 1 i Matemagisk 4A.
Onsdag skal vi ha en oppsummeringstest.
Les s. 36-37 sammen med en voksen. Den voksne kan gjerne lese for deg. Snakk om
innholdet på sidene.
Onsdag
Les side 5 i leseheftet. Finn minst tre verb i teksten.
NYTT TEMA (KLOKKA): Gjøre side 44 i Matemagisk 4A. Gangetabellen: Øv på 5- og 6gangen på www.gangetabellen.net.
Torsdag
Les side 6-7 i leseheftet. Finn minst tre verb i teksten.
Gjøre side 45 i Matemagisk 4A.
Ta med gymtøy og badetøy til fredag. Husk diktatboka på fredag.

Diktat og gloser
Diktat: Vi må gå opp bakken. Til slutt kommer vi til svømmehallen.
Gloser: Igjen: Friday, Saturday, Sunday & week

Norsk
Matte
Engelsk
Kroppsøving
KRL
Naturfag
Samfunnsfag
Musikk

Dette jobber vi med
Skrive fortelling med innledning, hoveddel og avslutning. Arbeide med ordklasser, fokus på
verb.
Hundrervenner, gangetabellen, pluss og minus med oppstilling, veksling og låning.
Sesongene, dagene, månedene, presentere seg selv.
Lek, svømming og ballspill.
Bibelhistorier og klassemiljø
En verden av stoffer
Å være sammen / Grenser
Rytmer og sang

Ukens sang
Engelsk sang om alfabetet:

ABC Phonics Song with Sounds for Children - Alphabet
Song with Two Words for Each Letter - YouTube

Ukens bibelvers

Fil. 4,6: Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse
og bønn med takk.

Informasjon til hjemmet
-På torsdag er det uteskole. Husk gode klær til å være ute i.
-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.

