Ukeplan 4.trinn – uke 13
Navn:_________________
Telefon 4.trinn 62485084 / mobil 91720751

Mandag 25.3
Matte
/
Engelsk

Tirsdag 26.3
Matte

Mat - ut
Norsk

Digitale
ferdigheter

Onsdag 27.3
Pilketur til
Finstadsjøen

/

Mat - ut
KRLE
Leksehjelp
/
Innegym

Ta på/med: godt
fottøy, ull innerst,
ekstra genser,
votteskift, kald og
varm drikke, nok
mat, vedskie og
sitteunderlag. Ta
med pilkestikke
om du har.

SFO: 62485092

Torsdag 28.3
Engelsk
/
Musikk

Fredag 29.3
Norsk

Matte

Matte / Engelsk

Mat – ut

Mat - ut
Engelsk / Matte

Uteaktivitet
/
K&H

Naturfag

Blimedtime

Info:









Tirsdag gjennomføres Udir sin prøve i digitale ferdigheter.
På onsdag drar vi til Finstadsjøen på pilketur. Vi kjører buss fra skolen 9.30 og
returnerer klokken 14.00. Ta med kald/varm drikke, nok mat, sitteunderlag, en
vedskie, ekstra genser, votteskift, pilkeutstyr om du har. Vi tenner bål.
Tursjokolade er lov denne dagen.
Aage savner fortsatt sin blå Bergans dunjakke. Er det noen som har sett den?
Referatet fra foreldremøtet ligger på It`s Learning. Gå til nettsiden:
iktfjell.itslearning.com. Logg på med foresattpålogging, der logger du inn med
minid eller bankid. Gå på fag  4.trinn  Ressurser  Mappen: Referat.
Vi har så smått begynt med utviklingssamtaler. Egen innkalling kommer.
Husk å gå gjennom læringsmålene og signer ukeplanen til barnet ditt hver uke.

Vaktmestere:
Marit, Julie G, Gina, Synnøve.
Ukens nøtt
Yousef skal kjøpe esker med bestikk til en fest. I hver eske er det 18 deler til sammen.
Det er like mange kniver, gafler og skjeer i hver eske. Han trenger bestikk til 23 personer.
Hvor mange esker med bestikk må Yousef kjøpe?
SVAR:

LEKSER:
Norsk

Læringsmål:
-

Til tirsdag
-Se lesekort

Bli tryggere på sammensatte ord
Kunne hente informasjon fra lest tekst

Til onsdag
-Se lesekort

Til torsdag
Se lesekort
Ordboka: Skriv ordene
og lær deg
skrivemåten.

Til fredag
Se lesekort
Salto arbeidsbok s.49

Ord til ordboka: kortstokk robåt vaskemaskin strikkegenser
fotballmål lillebror storesøster mormor farmor

Matematikk

Læringsmål:
-

Kunne stille opp og regne ut et subtraksjonsstykke (minus).
Kunne runde av til nærmeste tier, hundrer.

Til tirsdag

Til onsdag

English

Learning goals:

Making plans

To Tuesday

-

Til torsdag
I løpet av uken
arbeider du minst 15
minutter på Multi
smart øving.

Til fredag
Gjør oppgave 19 og 20
side 99 i Multi 4b.
Skriv utregninger og
svar i ruteboka

Be able to read and understand a little text
Know what an adjective is and be able to use it short – shorter – shortest

To Wedne

To Thursday
TB: page 87 and 88

To Friday
WB: page 69 number 1
and 2

Read page 143 to
understand more
about adjectives.

MUSIKK: Øv med blokkfløyte

Sett og godkjent av (foreldre): _________________________________________

