UKEPLAN FOR 4. TRINN 2017/2018
UKE 2
TEMA: Nytt år!
MANDAG
09.40- 14.05
Norsk:
Ny uke.
Engelsk:
At the
dentist`s.

TIRSDAG
08.00 - 12.25
Kroppsøving.

Matematikk:
Vi repeterer.
Norsk:
Jeg vet tekster.

Samfunnsfag:
Språk.

ONSDAG
08.00 – 13.20
Norsk:
Jeg vet tekster.
Matematikk:
Vi repeterer.
Vinterprøven.
Engelsk:
Kunst og
Håndverk:
Vi lager isslott.

Naturfag:
Vi fyller vann i
beholderne
våre og ser om
de fryser til is.

Buss: 14.05

Buss: 12.25

Buss: 13.20

TORSDAG
08.00 - 12.30
Lesetrening.
KRLE:
Den gylne
regel.
Å leve i
fellesskap.
Løkkeskrift:

FREDAG
08.00 - 13.05
Norsk/
matematikk:
Gjennomgang
av lekser med
diktat!
Matematikk:
Vinterprøven.
KRLE:
«Mitt valg»

Stasjoner:
Matematikk/
norsk.

Hunderunde.

Buss: 12.30

Buss: 13.05

God helg! 

UKAS MÅL

Matematikk:

Jeg kan rekke opp hånda når jeg skal si noe i klassen.
Jeg blir stille ved stillesignal.
Jeg kan skrive ord med enkel og dobbel konsonant.
Jeg kan skrive jeg vet tekster.
Jeg forbereder meg til vinterprøven ved å delta aktivt i repetisjon.

Engelsk:

Jeg kan lese og forstå teksten «At the dentist`s».

Sosialt:
Norsk:

Øveord norsk:
hai, angripe, dykke,
dykkere, kyst,
dykkermaske.

Begrepsord:
fakta, faktatekst, jeg
vet tekst.

Engelske gloser
Dentist, cavity, filling, to
clean teeth

HJEMMEARBEID
Fag

Bok

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Husk
Husk gymtøy.
beholdere til å
fryse ned vann
i.

Praktisk.

Les s. 58
(Minst 3
ganger).

Norsk
lesebok.

Les s. 59
(Minst 3
ganger).

Norsk
arbeidsbok.

Les s. 60
(Minst 3
ganger).

Les s. 61 (Minst
3 ganger).

Gjør s. 27

Løkkehefte.

Gjør s. 16
Read page 56 Read page 58.
Read page 59.
and 57. (Lese (Lese og
(Lese og
og forstå).
forstå).
forstå).

Stairs
textbook
Matematikk.

Oppg. 194, 195, 196 og 197.
Ekstra: oppgave 199, 203, 200 og 204

Hei alle sammen! 
De neste to ukene er May Karin sammen med klassen mandager og tirsdager. Barna
er spente på å få treffe henne og de har alle vært positive til henne og er klare for å
ta godt imot henne! 
Mandag må barna ha med seg to (eller flere) beholdere, de skal brukes til å fryse ned
vann i. De fryste isblokkene vi får skal vi lage et felles isslott av 1.- 4. trinn. (F.eks.
store yoghurtbegere, isbokser osv.)
Husk å gå gjennom ukas mål med barna på mandager og ta en oppsummering mot
slutten av uka! 
Er det noe dere lurer på eller ønsker å gi en tilbakemelding, så ta kontakt:
ranja.matsson@fet.kommune.no
anastasia.hansen@fet.kommune.no

Tlf: 90935064.
Tlf: 46348984.

Hilsen alle oss i 4. trinn!

