UKEPLAN UKE 50

(6.-10.desember)

-4. klasse-

Norsk
Matte
Engelsk

Mandag
Gjør minst to ruter på julebingoen.
Gjør side 111 i Matemagisk 4a.
Les og øv igjen på side 53-54 i Explore 4, gjerne sammen noen voksne. Øv på ukas gloser.

Norsk

Tirsdag
Gjør minst to ruter på julebingoen

Matte

Husk!

Gangetabellen: Øv for det du har behov for på www.gangetabellen.net eller
www.matematikk.org. Vi skal ha gangetest på onsdag. De som er ferdig med gangetesten
får deleprøven.
Rydd i pennalet og spiss blyanter. Pass på at det er viskelær i pennalet.

Norsk
Matte

Onsdag
Gjør minst to ruter på julebingoen
Jobb i minst 15-20 minutter på Kikora.

Norsk
Matte
Husk!

Torsdag
Gjør minst to ruter på julebingoen
Gjør side 112 i Matemagisk 4a.
Gymtøy og gymsko til fredag.
Diktat og gloser

Diktat: Ikke lekser.
Gloser: We love Christmas. Vi elsker julen.

Norsk
Matte
Engelsk
Kroppsøving
KRL
Naturfag
Samfunnsfag
Musikk

Dette jobber vi med
Skrive julekort.
Mønster og gangetabellen
Fortellinger, eventyr, jul
Lek og ballspill.
Innsamlings prosjekt
Energi
På nett
Dans, blokkfløyte og julesanger.

Ukens sang

Deilig er jorden
1: Deilig er jorden,
prektig er Guds himmel,
skjønn er sjelenes pilgrimsgang!
Gjennom de fagre
riker på jorden
går vi til paradis med sang.
2: Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang.
Aldri forstummer
tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimssang.
3: Englene sang den
først for markens hyrder,
skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden,
menneske, fryd deg!
Oss er en evig Frelser født!

Ukens bibelvers

Hebreerbrevet 12, 1-2: … og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med
blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus.

•
•

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.
Uteskole på torsdag sammen med 1. og 2. klasse. Ta med varme klær, kakao (eller noe annet
varmt å drikke) og en vedkubbe til å lage bål med.

På grunn av sykdom og forskjellig program, blir det ikke leksehjelp i desember. Det vil derfor også
være mindre lekser på ukeplanen. Det er viktig at dere gjør leksene sammen hjemme.

Kontakt:
Arnhild er tilbake på jobb 😊.
Arnhild Liseth Brakestad (kontaktlærer) tlf. 41502604, mail: arnhild.brakestad@skg.as
-Kontaktlærertime: Mandager fra 09.25-10.10

