
Ukeplan uke 43 2019

Norsk Vi skriver vårt eget eventyr, og øver på: stor bokstav i ny setning, punktum ved naturlig 
pause og egennavn, replikker i tekst. 

Matematikk Vi skal øve på å regne med pluss og minus ved hjelp av mange ulike fremgangsmåter  

Engelsk Vi skal fortsette å øve på engelske ord i eventyret Jack and the Beanstalk.  

KRLE/
Samfunnsfag

Eventyr fra mange land

K&H Vi lager eventyrfigurer

Musikk Rytme og dynamikk

SmART Vi har fokus på disse karakteregenskapene: selvkontroll og kreativitet

Selvkontroll: Når du bestemmer over det du gjør på en positiv måte.

Kreativitet: Det er når vi tenker nytt og finner nye og gode løsninger

Lekser:

Lekser til tirsdag: Lekser til onsdag: Lekser til torsdag: Lekser til fredag:

Norsk: 

Les eventyret om «Fisken og 

apen", og svar på 
spørsmålene. 

Matematikk:

Orden: Husk pennal i sekken

Orden: Har du spisset blyant 
og lagt viskelær i pennalet?

Norsk: 

Les "En afrikans fabel", og 

svar på spørsmålene.  

Matematikk:

Engelsk: 

Orden: Har du spisset 
blyant og lagt viskelær i 

pennalet?

Norsk: 

Les "Eventyr fra Syria", 

og svar på spørsmålet.  

Matematikk:

Orden: Har du orden i 

pennalet ditt?

Norsk:

Les eventyr fra Irak, og svar 
på spørsmålene. 

Matematikk:

  

Orden: Har du spisset 

blyant og lagt viskelær i 
pennalet?

Ukas ord: forklar hva ordene 
betyr.

Ukas engelske ord og uttrykk: forklar hva ordene 
betyr.

Å holde sammen 

Samarbeid 

Å tenke på andre 

Tørketid 

Vannhull 

fairytale

story

once upon a time...

happily ever after

magic beans

beanstalk
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Informasjon:  

Vi nærmer oss Utviklingsamtaler for elevene på 4. trinn som er i uke 44 -
45. Forberedelseskjema sendes hjem med elevene mandag denne uka. 

Snakk med barnet deres og ta med skjema på samtalen.

•

Det er sendt ut skoleSMS angående skolefotografering. Det er viktig at 
dere gir tilbakemelding på dette via skoleSMS eller mail. 

•

Husk innesko og pennal i sekken.•

Timeplan:

Tid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30-

10.00

Samling

Norsk

Lesing

Norsk

Lesing

Norsk

Lesing

Norsk

Lesing

Norsk

10.00-

10.15

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt

10.15-

11.15

K&H/Matte Den kulturelle 

skolesekken: 

"Fløytemannen"

Tema Samf.fag

Eventyr

Matematikk

11.15-

11.35

Mat Mat Mat Mat Mat

11.35-

12.00

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt

12.00-

13.00

Svømming

Husk badetøy, 

såpe og håndkle

Den kulturelle 

skolesekken: 

"Fløytemannen"

Slutt kl. 12.50

Tema Gym

Husk håndkle og 

gymtøy

Musikk

13.00-

13.15

Slutt 13.00 Slutt 13.00 Friminutt

13.15-

14.15
Tema

Slutt kl. 14.15

Oppsummering

Smart

Slutt 13.50

Mobilskole-sms: 4 «melding» til 59444203  

Mail: Johanne.Andersen.Stensvold2@faerder.kommune.no Mail: trude.tangen.gustavsen@faerder.kommune.no
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