Læringsplan uke 14
Bøker i sekken: Naturfagkladdebok, samfunnsfagkladdebok, Textbook, Workbook, Multi/kladdebok
Oppgaver
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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.
❑

Læringsmål

□ Jeg kan lese en tekst med god flyt og
innlevelse.
□ Jeg kan løse oppgaver til teksten jeg
har lest.
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❑ Finn denne sangen på you tube og prøv å lese og lære
deg teksten. Det er en liten feil på dinosauren i videoen,
greier du å finne ut hva som er tegnet feil på den?
❑ https://www.youtube.com/watch?v=PbVU0te_zV4

□ Jeg kan lese finne riktig sang på
nettet.
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❑ Lag dinosaurnavn til deg og familien din (se ark i
kladdeboka). Skriv både dinosaurnavn og det egentlige
navnet i naturfagkladdeboka.

❑ Jeg kjenner til forhistoriske dyr.
❑ Jeg kjenner til noen dinosaurer.
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Etter onsdag:
❑ Gjør ferdig tegningen av det vi tror skjedde da
dinosaurene forsvant
❑ Les eller bli lest for arket om Reindrift før og nå som
du har limt inn i samfunnsfagkladdeboka.
❑ Gjør oppgavene som hører til teksten.
Kan-oppgave:
❑ Lyst til å lære og telle på samisk? Se på:
https://www.youtube.com/watch?v=GNnFnpy9QPI&fbcli
d=IwAR0YPqvn6FlF6Z9le6kNthSSOOzbfQ5jeieQlqD8l2
MhyBlRC6nEE-LVsZg&app=desktop
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❑ MultiSmart: gjør minst 30 minutter i løpet av uka.
❑ Gjør oppg. 6 og 7, s. 27 i boka. Skriv svar i
kladdeboka.
Er lurt å begynne og øve på gangekortene igjen. Jo
flinkere du blir, jo lettere går det med oppgavene.

Underskrift foresatt: …......................................................................
Jeg har lest informasjon og sjekket lekser.

□ Jeg kan lære meg en tekst ved å lytte
til og lese teksten.

❑ Jeg vet at samene er et urfolk som
lever i Norden.
❑ Jeg vet hvorfor reinsdyr var og er så
viktig for samene.
❑ Jeg kjenner til samenes åtte årstider.

❑ Jeg vet at multiplikasjon er
gjentatt addisjon.
❑ Jeg kan den lille
multiplikasjonstabellen,

Ukeplan for 4. trinn, uke 14
Håper alle har hatt en hyggelig og avslappende påskeferie!
Uka som kommer: Vi slutter denne uken 12.50 hver dag. Vi fortsetter undervisningen på rødt nivå. Det begynner å bli
varmere ute, og vi er oppfordret til å prøve å ha mer undervisning ute. Det er derfor viktig at dere passer på at elevene har
klær etter forholdene, da det fortsatt kan være kjølig i lufta.
Norsk/lesing: Husk å lese tre ganger på samme tekst hver dag. Oppgaver på baksiden av arket.
Matte: Vi begynner nå på en ny runde med ganging og deling. Målet fram til sommeren er at de kan 1-10 gangen. Når
elevene skal skrive et svar i kladdeboka, se alltid på eksempelet som står i Multi, for hvordan regne ut oppgaven.
Gym: Det blir dans til torsdag, så blir det vanlig gym de neste 4 gangene.
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
Mob: 975 60 315

Tlf: 33067770

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

AMS: 33402000

4B: Dag Valskar

Ressurslærere:

Assistenter:

Inger-Lise Vikstrøm

Flip Visser

Mobilskolemelding: SMS
sendes til
59 44 42 12
kodeord: 4a / 4b

Kristin Grande

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/Samf.fag
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Mat
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11.20-11.50

Pause

Pause

Pause

Pause

L-plantime

KRLE

SLUTT 12.50

SLUTT 12.50

08.20-08.50
08.50-09.50
FRI
09.50-10.00
10.00-10.50

2 Påskedag

11.50-12.50
Norsk
12.50-13.00
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13.00-14.00
SLUTT 14.00

SLUTT 12.50

SLUTT 12.50

