Læringsplan uke 7
Bøker i sekken: Naturfagkladdebok og matteboka Multi 4A (husk å ha matteboka i sekken, du trenger
den også på skolen)
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❑ Les teksten du har fått på ark. Gjør oppgavene på
baksiden av arket.
❑ Husk å lese 3 ganger hver dag, 1 gang høyt for en
voksen hjemme.
❑ Gjøre ferdig skriveoppgave på Teams eller
skriveboka om hvem du er og hvordan livet ditt er
på din fantasiplanet.

Læringsmål

□ Jeg kan lese en tekst med god flyt og
innlevelse.
□ Jeg kan

❑

❑

Mandag:

❑ Jeg kjenner til planetene i vårt
solsystem.
❑ Jeg vet hvilken rekkefølge
planetene ligger i.
❑ Jeg til noen stjernebilder.
❑ Jeg vet hva nordlys er.

❑ Les eller lytt minst tre ganger til Nordlys og
Stjernebilder på:

https://skole.salaby.no/3-4/naturfag/universet/laer-omuniverset/faktabibliotek
Tirsdag:

❑ Se filmene Nordlys, Stjerner del 1 og Stjerner del 2
på: https://skole.salaby.no/3-4/naturfag/universet/se-film
Onsdag:

❑ Gjør ferdig arket om Stjernebilder du har limt inn i
naturfagboka.
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❑ Gjør ferdig temategninger som du ikke har rukket på
skolen, vi hjelper deg å få det med hjem.
❑ Gjør minst 30 minutter MultiSmart i løpet av uka.
❑ Gjør side 118 og 119 i Multi 4a boka. Husk å ha
med boka i sekken hver dag hvis du tar den med
hjem.

❑ Jeg vet hva speilsymmetri er
❑ Jeg vet hva parallellforskyvning
er.

Ukeplan for 4. trinn, uke 7
Uka som var: Vi har hatt en fin uke med mye god jobbing. Temaoppgavene er nå stort sett ferdige, og alle har skrevet
fortellinger om livet på sin fantasiplanet.
Uka som kommer: Denne uka er siste uke med tema Verdensrommet. Alle gruppene skal vise frem og fortelle litt om
deres planet og avatarene som bor der.
Norsk/lesing: Husk å lese tre ganger på samme tekst hver dag. Oppgaver på baksiden av arket.
Gym: svømming, husk å ha med badetøy og stor nok oppbevaring (pose, bag, veske og lignende) til alle klærne.
Samfunnsfag og naturfag: Om verdensrommet og planetene. Følg gjerne med på kveldshimmelen. Det er mange fine
stjernebilder å studere og særlig er den røde planeten Mars lett å få øye på.
NB! Det har vært problemer med å logge seg inn på linkene i naturfag/tema. Elevene har blitt vist en annen vei
inn, nemlig gjennom www.salaby.no.
Kunst og håndverk: Elevene er delt i mindre grupper og deltar på ulike stasjoner. Det er perspektivtegning, collage og
fingerhekling/pjoning. Elevene starter med fingerhekling og lærer ulike teknikker (træ i nål, sy, hekle, pjone) og begreper
som garnnøste, nåløye, feste tråd, rakne, heklekrok, heklenål, masker, pjone osv. De elevene som raskt får taket på
fingerheklingen, får tilbud om å lære pjoning. Pjoneteknikken går tilbake til vikingtida og er en form for hekling.
Fraværsmeldinger: Vi ber dere om å sende melding om barns fravær via SkoleSMS: 59 44 42 12. Husk kodeord i starten
av meldingen: 4a eller 4b.
Skolens hjemmeside
www.lindhoy.no

4A: Sunniva Sjøvaag Marthinsen

Ressurslærere:

Mob: 975 60 315

Tlf: 33067770

E-post:
sunniva.sjovaag.marthinsen@faerder.kommune.no

AMS: 33402000

4B: Dag Valskar

Inger-Lise Vikstrøm
Kristin Grande

Mobilskolemelding: SMS
sendes til

Assistenter:
Flip Visser

59 44 42 12
kodeord: 4a / 4b

Mob: 414 45 888

E-post: dag.valskar@faerder.kommune.no
Vennligst send sms ang
fravær til skole-sms
Foreldrekontakter:

FAU:

Georg Bryn, tlf: 90 92 60 35, e-post: gbryn@online.no

Nadja Sørby Ommedal, tlf: 90 88 95 99, e-post: Nadja@hwa.no

Martin Johansen, tlf: 96 50 99 96, e-post: m.johansen@hotmail.com

Ida Seljeseth, tlf 92 04 78 28, e-post: ida@seljeseth.com
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Matte/ svømming

Pres

SLUTT 14.00
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