Ukeplan for 4.trinn uke 7
Tlf: 63 88 71 10 (kontor)/63 88 71 23 (personalrom)
Kontaktlærer:
Kontor:

silje.kinn.vidste@fet.kommune.no
mette.kjersti.pettersen@fet.kommune.no
inger-lise.haga@fet.kommune.no

Ordenselever: 4A: Nickoline og Mathias
4B: Adrian og Martin
Mål:





Tid:
8.30-9.30

9.45-10.15
10.15-10.45

10.45-11.00

Elevene skal vise toleranse og respekt for andre.
Norsk: Elevene skal kunne lese tabeller.
Matte: Elevene skal kunne bruke areal og omkrets.
Engelsk: Elevene skal bruke adjektiv, ved å for eksempel beskrive ting på
engelsk.

MANDAG
Gym/ norsk
Dele ut
ukeplan
Gym/ norsk
Karnevalpynt

Mat

TIRSDAG
Stasjoner i
lesing

Mat

STOREFRI
Matte

STOREFRI
Naturfag

12.45-13.00
13.00-13.45

Friminutt
Engelsk
stasjoner

Slutt 12.45

TORSDAG

Matte
Areal og
omkrets

11.00-11.45
11.45-12.45

Slutt 13.45

ONSDAG

Mat
STOREFRI
KRLE
Respekt og
toleranse

Aking i
Rognebærlia

Mat
STOREFRI
Uketest
Edward Grieg

Slutt 13.00

FREDAG
Karneval for
1-4 trinn i
gymsalen

Mat
STOREFRI
Ha med dag
Ta med en
leke/spill
(ikke
elektroniske)
Slutt 13.00

LEKSER TIL FREDAG
 Norsk: Les s. 50-51. Gjør oppgave 3 på s.51. Skriv ned det du finner ut.
Øv deg på øveordene. Du skal kunne skrive dem.
 Leselekse: Les s.86 og 87 i Zeppelin lesebok.
 Engelsk: Les og oversett s. 58 i Quest. Øv på glosene på s. 58.
 Matte: Oppgaver på eget ark. Skriv i matte skrivebok.
 Ta med noe du vil spise/drikke på vannkokerdag. Husk gaffel/skje.
 Ekstra lekse: Gå inn på nettsiden til Multi. Prøv deg på oppgavene som
ligger der. Gå inn på udir.no, søk opp eksempeloppgaver til
nasjonaleprøver. Øv deg på prøvene i engelsk, regning eller lesing.
Øveord:
Antarktis

Sørpolområdet

jorda

kaldeste

stedet

- INFORMASJON 



Det blir gym i gymsalen på mandag. Ta med gymtøy,joggesko,
håndkle og dusjsåpe. Husk at du skal dusje etter gymtimen.
Det er lurt å ha innesko, det blir fort vått i gangen.
Vi skal lage en robot i K og H. Til dette trenger vi en del «skrot».
Fint om elevene kan ta med seg små lokk, bukseknapper, små
plastgjenstander og andre småting som kan brukes.

 Torsdag går vi til Rognebærlia og aker. Ta med
akebrett!!
 Det blir glose og øveord-test på torsdag.



Fredag 16.02 er det karneval for 1-4 trinn. Se eget skriv.
Det er foreldremøte tirsdag 13.02.2018. Invitasjon til foreldremøte
ble delt ut forrige uke.

Hurra

for Mathilde som har bursdag 12.02 !!

- Vi ønsker dere en god vinterferie!!
Hilsen oss på 4. trinn
Mette Kjersti, Silje, Jørgen, Dag Rune og Elisabeth.

