
Ukeplan uke 47 2019

Norsk Vi øver på å være en god eventyrforteller. 
Vi øver på rettskriving av eget eventyr. 
Salaby Nett (øv på lesing): https://skole.salaby.no/3-4/norsk/ov-pa-lesing 

Matematikk Vi jobber med tid og klokka, og implementerer arbeid med pluss og minus i dette. 
Multi Nett: http://podium.gyldendal.no/mno1-4/4a#menuItem_4

Salaby Nett: (pluss og minus) https://skole.salaby.no/3-4/matematikk

Engelsk Vi øver på preposisjoner i engelsk. Vi ser "Muzzy in Gondoland episode 3". 
MUZZY IN GONDOLAND - 03

KRLE/
Samfunnsfag

Vi øver på å skrive faktatekster om eventyr 

K&H Vi jobber med konstruksjon av hus, og oppdager hvordan hus kan se forskjellig ut. 

Musikk Rytme og dynamikk

SmART Vi har fokus på disse karakteregenskapene: Målrettethet og lederegenskaper

Målrettethet: Finne ut hva du vil og planlegge hva du må gjøre for å nå målet.

Lederegenskaper:  Det er når vi får andre mennesker til å fungere godt, få til ting og 
ha et godt samspill.

Lekser:

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

Norsk: 

Les "Spillet" s.56-57 i 

Kaleido, og svar på spørsmål 
1 og 2 i "Ukas ord boka". 

Orden: Husk pennal i sekken

Orden: Har du spisset blyant 

og lagt viskelær i pennalet?

Norsk: 

Les "Spillet" s.56-57 i Kaleido, 

og svar på spørsmål 3 og 4 i 
"Ukas ord boka"

Matematikk: Hvor lang tid 
bruker du fra du står opp, til du 
reiser hjemmefra? Skriv det opp på 
en liten lapp. 

Engelsk: 

Øv på ukas engelske ord og 
uttrykk. Skriv de tre ganger 

i gloseboka di, og oversett 
dem til norsk. 

Norsk: 

Les "Spillet" s.56-57 i 

Kaleido, og svar på 
spørsmål 5 og 6 i "Ukas 

ord boka"

Orden: Har du orden i 

pennalet ditt?

Norsk:

Les "Spillet" s.56-57 i 

Kaleido, og bestem om det 
er direkte og/ eller indirekte 

tale i teksten. (For hjelp se 
Kaleido s. 55)

Matematikk: Oppgave 22 

og 24 s.72 i Multi. 

Orden: Har du spisset 

blyant og lagt viskelær i 
pennalet?

Ukas ord: les og forklar hva 

ordene betyr.

Ukas engelske ord og uttrykk: les og forklar hva 

ordene betyr.

Minutter
Gi 

Glemmer 

Slåss 

In = i 

Under = under 
In front of = foran 

Behind = bak 
Between = mellom
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Informasjon:  

VIKTIG! Digitale lekser: Vi ønsker tilbakemelding på mail eller skoleSMS 
dersom du/dere ikke har tilgang på PC eller iPad hjemme, som eleven 

kan bruke til lekser. 

•

"Jul på den gamle gården": Fredag 6.12 fra 8.30-13.30 er 4.trinn 
invitert til en annerledes skoledag på Fagertun. Vi trenger hjelp av 

foresatte denne dagen. Fint hvis du/dere gir oss tilbakemelding dersom 
dere/du kan være med. 

•

Velkommen til oppsetning av "Askeladden og de gode hjelperne"
torsdag 5.12 kl. 18. Invitasjon sendes hjem mandag uke 47. 

•

Timeplan:

Tid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30-

10.00

Samling

Norsk

Lesing

Norsk
Arbeidsplan Lesing

Norsk

Lesing

Norsk

10.00-

10.15

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt

10.15-

11.15

K&H/Matte Matte/K&H Øve skuespill 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

English

Slutt kl. 12.50

Øve skuespill Gym

Husk håndkle og 

gymtøy

Musikk

13.00-

13.15

Slutt 13.00 Friminutt Slutt 13.00 Friminutt

13.15-

14.15

Øve skuespill

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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