Ukeplan for 4B - uke 7
Ukas læringsmål:
Norsk: Vite at sj-lyden kan skrives på tre forskjellige måter (skj- sj- sk-)
Matte: Repetere 6-9 gangen. Kunne finne omkrets og areal av figurer.
Engelsk: Kunne navn på noen dyr og beskrive utseendet
KRLE: Kjenne til profeten Muhammed
Naturfag: Kunne regne areal av rom i et hus.
Sosialt mål: Være med på å lage et godt klassemiljø
Mandag 12. feb
Norsk

Tirsdag 13. feb
Norsk

Onsdag 14. feb
Norsk

Torsdag 15. feb
Krle

Matte
Leksehjelp
Engelsk

Gym med Marius

Engelsk

Matte

Matte
Leksehjelp
Musikk

Naturfag

Fredag 16. feb
Norsk
Lekser
Ukeprøve
Matte
Gangeprøve
Klassens time

Kunst og håndverk
med Camilla
Slutt kl. 14.15
Leske til tirsdag
Les 15 min i egen
bok.

Slutt kl. 13.00

Naturfag

Slutt kl. 13.00

Slutt kl. 13.00

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.

Skriv ukas gloser og
øveord i gloseboka

Skriv ukas gloser og
øveord i gloseboka.

Skriv ukas gloser og
øveord i gloseboka.

Skriv ukas gloser og
øveord i gloseboka.

Øv på 6-9 gangen

Øv på 6-9-gangen

Øv på 6-9-gangen

Øv på 6-9-gangen

Få underskrift på
ukeprøvene. Lever
permen til meg

Norsk:
Lag setninger med
øveordene

Engelsk:
Read p. 78 (TB)
Do p. 77 (WB)

NB:
Foreldremøte kl.
17.30

GOD HELG!

Ukelekser til fredag
Engelske setninger: A cute penguin (en søt pingvin) - A long snake (en lang slange) – The bear has fur (bjørnen har
pels – leaves (blader/løv)
Norsk:.
-Gul Zep. lesebok: Les side 128-129. Let og finn ord skrevet med skj, sk, sj. Lag en oversikt i skriveboka di.
-Øveord: Skjegg, sjø, sky, skjønn og ……
Vi har skrevet ordforklaringer på skolen. Skriv en setning til hvert av øveordene i skriveboka di. Til onsdag!
Matte (Multi oppgavebok + rutebok)
Husk å ta bokbind på ny mattebok (Multi 4B)
Husk å merke leksa godt og husk å vise utregning der det er mulig (f.eks: 8m · 4m = 32m² er arealet)
Nivå 1: Gjør side 57 og 58
Nivå 2: Gjør side 56 og 57
Alle: Pugge gangetabellene 6-9. Det trengs mange repetisjoner for å bli skikkelig god! Se baksiden for mattenøtt.
Naturfag: Gjør side 26 i Cumulus arb.bok. Regn ut arealene på rommene. Regn i ruteboka.
Info til foreldre: Vi sees på foreldremøtet på torsdag!
Ha en fin uke! Hilsen Lene

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

Skolen: 63 88 27 70

Ukens mattenøtt:
Mike skal reise med buss fra Sandnessjøen til Mosjøen. Bussen kjører fra Sandnessjøen kl. 6.45.
Sjåføren forteller at bussturen tar én time
og 45 minutter.
Hvor mye er klokka når Mike er framme
i Mosjøen?
Skriv svaret i ruteboka. Vis hvordan du har kommet frem til svaret!

