4. trinn
uke 42

Informasjon:
Håper alle har hatt en fin høstferie!
Det er flere som har mistet/rotet bort både linjal og postmappe. Noen har allerede
fått flere. Elevene får ofte med seg prøver, brev, kladdebøker o.l. som skal legges i
postmappa. Fint om dere passer på at deres barn har det som trengs i sekken.
Ukas mål

Sosialt mål: Jeg tar godt vare på utstyr som jeg har fått av skolen.
Norsk: Jeg kan bruke komma ved oppramsing og foran men.
Matematikk: Jeg kan klokka og kan regne med tid.
Engelsk: Jeg kan navnet på alle månedene. Jeg vet at de skrives
med stor forbokstav. Jeg kan lese en skummel tekst med
innlevelse.

Ord, uttrykk og begreper

Jeg kan forklare ordene: Demokrati, fellesskap og
medborgerskap

Engelsk

January, February, March, April, May, June, July,
August, September, October, November, December

Lekser til:
Tirsdag

Lese/Skrive: Les arket om elefanten og gjør oppgavene til teksten
(Du kan skrive rett på arket!)

Matematikk: Multi smartøving i 15 minutter.

Onsdag

Lese/Skrive: Les arket om bengalsk tiger og gjør oppgavene til
teksten.
(Du kan skrive rett på arket)

Engelsk: Underskrift på prøven. Les s.16 i Stairs
Torsdag

Lese/ skrive: Les 15 min. i egen bok og skriv av to setninger som har
komma fra det du leste. (skriv i Stjerneboka)

Engelsk: Repeter s.16 i Stairs + les navnene på månedene s.17.
Step 1: Gjør oppgave 6 og 7 i gult hefte.
Step 2: Gjør hele oppgavearket i gult hefte.
Fredag

Lese/ skrive: Les 15 min. i egen bok. Skriv minst fire setninger om
hva du har lest.

Matematikk: Rett opp feilene på matematikkprøven og få underskrift
av en voksen hjemme. (For de som ikke har fått hatt den, er det fint
om elevene gjør prøven hjemme i lekse). Prøven ligger i postmappa.

Timeplan:
Mandag
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1.økt
08.30-10.00
Friminutt
10.00-10.15
2.økt
10.15-11.15
Mat
Friminutt
11.35-12.00
3.økt
12.00-13.00
Friminutt
13.00-13.15
4.økt
13.15-14.15
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Skole SMS:
Ved sykdom send beskjed til Skole SMS
Mobilskole: Send sms til 59444202 “ 4 Kari er syk i dag. Hilsen Tom”
Telefonnummer (ikke sms) til 4.trinns Teamrom: 46832467

Hilsen lærerne på 4. trinn
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