4.trinn uke 36

Informasjon
Ukas ros: Elevene er flinke til å stå i
kø under vasking av hender etter
friminutt
Husk innesko! Dette er viktig når det
gjelder smittevern og brannøvelser.
Inneskoene bør ha en såle som kan
tåle regnvær under opptelling ute
under brannøvelser.
Husk gymtøy onsdag! Denne uken
starter vi opp med kroppsøving i
Hårkollhallen. Det er viktig at elevene
har med seg gymtøy + såpe og
håndkle. Det kan være lurt å pakke
med en ekstra genser/tynn jakke hvis
været tilsier at vi kan være ute.
Grønn skolevei-se eget skriv i sekken.
Alle som går hjemmefra eller fra
Meny blir registrert som grønne.
Hjelp barnet ditt til å bidra til poeng
for klassen sin.

Ukas mål
Sosialt mål: Jeg kan forklare ordet
respekt.
Norsk: Jeg vet hva en faktatekst er,
og kan skrive en.
Matematikk: Jeg forstår
plassverdisystemet.
Engelsk: Jeg kan telle til 100 med ti
av gangen.
Jeg kan stille spørsmål med have og
has.

LEKSER TIL:

Lese/Skrive

Matematikk

Tirsdag
Les side 26 i
Kaleido og svar
på spørsmål
1-5 i
stjerneboka.

Onsdag
Les i 15
minutter i
bibliotekboka.
En av sidene
leser du høyt
for en voksen.

Multi s. 23

Engelsk

Torsdag
Les side 32 i
Kaleido og
svar på
spørsmål 1-5 i
stjerneboka.

Fredag
Les i 15
minutter i
bibliotekboka.
En av sidene
leser du høyt
for en voksen.

Multi s.24-25
Les s.6 i TB.
Skriv
setningen som
handler om å
telle inn i Ebook.

Repeter s.6 i
TB.
Hva liker du å
gjøre på
fitiden? Skriv:
I like dancing.
I like.... i Ebook. Minst en
setning.

Muntlig

Ord, uttrykk og begreper
Omsorg
Respekt
Kreativitet
Ansvarsbevissthet
Posisjonssystemet

Forklar for en
voksen ukas
begreper.

Engelsk
ten,
twenty
thirty
forty,
fifty
sixty
seventy
eighty
ninety
one hundred

TIMEPLAN

Mandag
A B C
1.økt
08.3009.45
Friminutt
09.4510.05
2.økt
10.05-11.00
Mat
Friminutt
11.25-11.45
3.økt
11.45-13.00
Friminutt
Slutt 13.00
13.00-13.15
4.økt
13.15-14.15

Tirsdag
A B C

Onsdag
A B C

Torsdag
A B C

Slutt 13.00

Fredag
A B C

Slutt 13.00

Slutt 14.15

Slutt 14.15

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

