Ukeplan for 4B - uke 24
Ukas læringsmål:
Norsk: Kunne svare på spørsmål til tekst. Skrive og lese om jernalderen.
Matte: Kunne addere og subtrahere stykker med tierovergang. (repetisjon)
Engelsk: Kunne ukens gloser og arbeide ferdig med repetisjonsoppgaver.
Samfunnsfag: Kunne samarbeide i grupper og finne informasjon om jernalderen.
Sosialt mål: Kunne samarbeide med alle på en gruppe.

Mandag 11. juni
Norsk/samf.

Tirsdag 12. juni
Norsk/samf.

Onsdag 13. juni

Torsdag 14. juni
Norsk/Samf.

Fredag 15. juni
Norsk/lekser

Engelsk

Matte

Matte

Klassens time

Slutt kl. 13.00

Slutt kl. 13.00

BALLDAG
Tur til Piggåsen med
buss.

Gym med Marius

Kunst og håndverk
med Camilla
Slutt kl. 14.15

Slutt kl. 13.00

Se eget skriv delt ut
mandag 4.
FAU deler ut frukt til
elevene.

Leske til tirsdag
Les 15 min i egen
bok

Lekse til onsdag
Les 15 min i egen
bok.

Slutt kl. 14.00
Lekse til torsdag
Les 15 min i egen
bok.

Lekse til fredag
Les 15 min i egen
bok.

Øv deg på glosene

Øv deg på glosene

Øv deg på glosene

Øv deg på glosene

Matte

GOD HELG!

Engelsk
Read «It’s hard to be
an elephant» OR
«The spring song»
and answer the
questions.

Ukelekser til fredag
Engelske gloser: enormous(enorm) – tire(dekk) – knees(knær) – grass(gress) – feel (føle)
Norsk: Les arket om «Ægir» og svar på spørsmålene på arket
Samfunnsfag: Jobb i minst 20 min. med gruppearbeidet om jernalderen.
F.eks: Skriv mer på PowerPointen, les om jernalderen eller skriv stikkord og øv deg på det du skal si.
Matte: Jobb 20-30 min med Multi SmartØving i løpet av uka.
Ukens mattenøtt:
Et abonnement med sju blad koster 190 kr. Dersom du kjøper disse bladene uten abonnement, må du betale 50 kr
per blad.
Hvor stor er prisforskjellen mellom sju blad med abonnement og sju blad uten abonnement?
Info til de voksne:
-Mandag 11.6 inviterer den kulturelle skolesekken oss til et opplegg i klebersteinsbruddet i Piggåsen hvor vi skal lære
mer om bruk av kleberstein og jernalderen i Fet.
-Sommeravslutning er onsdag 20. juni. Siste skoledag er fredag 22. juni. Alle slutter kl. 12.00
-Minner om SommerLES-kampanjen. Info sendt ut på mail, eller sjekk sommerles.no
Ha en fin uke! Hilsen Lene

Lene.gronbeck@fet.kommune.no Tlf: 40 86 62 65

Skolen: 63 88 27 70

