BLAKSTADHEIA SKOLE
4820 FROLAND
UKEPLAN FOR 4. TRINN
Uke: 38

Ukas fokus: Jeg snakker fint til og om andre.
Mål i norsk


Jeg kan skrive minst

Mål i matematikk


40 av ukas 50

Vi øver på

Mål i engelsk


gangetabellen.

høyfrekvente ord (se



Jeg kan 6-gangen.

lekseark



Vi øver på plassverdi

«høyfrekvente ord»).

Jeg kan ord og fraser
for å handle i butikk.



Jeg kan regne med
pund og pence.

opp til 10.000.
Jeg vet hva utvidet

Ukas setning:

form er.

I will have a bag of crips

Ukas ord:

eks. 1356

and a soft drink = Jeg vil

dette

1000+300+50+6

ha en potetgullpose og en



hadde

brus.

etter
eller

Ukas ord:

det

flour = mel
Garlic = hvitløk
Trolley = vogn
Busy = travel

Beskjeder:
- Husk badetøy hver mandag! Vi skal ha svømming frem til høstferien.
- Husk høstsamlingen tirsdag 20.september kl.16.30-18.00.
- I månedene fremover skal vi jobbe med høyfrekvente ord. Hver uke vil
elevene få et ark med 50 ord som skal leses på hver dag. Disse skal de også
skrive 10 og 10 av hver morgen igjennom uka (i stedet for setning, slik vi gjør
nå). På fredagene skal vi ha diktat.
- I uke 39 og 41 kommer ikke jeg på jobb. Da vil leksa med brev utgå. I ukene
med vikar vil fokuset i norsk være høyfrekvente ord og annen rettskriving.
Når jeg kommer tilbake starter vi med tema avis
Ukas bursdagsbarn: Leah, 9 år. Søndag 25.september. Gratulerer

På skolen: Tema
Norsk: Høyfrekvente ord
Matte: Plassverdi opp til 10.000.
Engelsk: A day in my life.
Krle: etikk og filosofi
Naturfag: Dyr som ikke finnes mer.
Samfunnsfag: lover og regler/svømming
Mat & helse: Vi lager blåbærsyltetøy og pannekaker.

Lekser:
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Norsk:

Norsk:

Norsk:

Norsk:

Les brevet fra

Les 20 min i

Les 20 min i

Les 20 min i

Silje. Svar ila

valgfri bok +

valgfri bok +

valgfri bok. +

uka.

tyggegummiord

tyggegummiord

tyggegummiord.

Les

Matte:

Engelsk:

Fyll ut

Gjør s. 33-34 i

Lese og forstå

leseloggen.

mattestreker.

s. 23 i Quest

«tyggegummiord»
arket som ligger i
beskjedmappa.

Matte:
Øv på 6-gangen.
Håper alle får en fantastisk uke!

textbook.

Gå gjennom
«ukas
vurdering».

Ukas vurdering for _____________________ UKE 38
FAG:

MÅL:

norsk:



engelsk:

KAN:

Jeg kan skrive minst 40 av ukas 50
høyfrekvente ord (se lekseark
«tyggegummiord»)
Ukas ord:
dette
hadde
etter
eller
det
 Jeg kan ord og fraser for å handle i butikk.
 Jeg kan regne med pund og pence.

Ukas setning:
I will have a bag of crips and a soft drink = Jeg vil
ha en potetgullpose og en brus.
Ukas ord:
flour = mel
Garlic = hvitløk
Trolley = vogn
Busy = travel
 Vi øver på gangetabellen.
matte:
 Jeg kan 6-gangen.
 Vi øver på plassverdi opp til 10.000.
 Jeg vet hva utvidet form er.
eks. 1356
1000+300+50+6
 Jeg hører på beskjeder/jeg gjør som jeg får
Sosialt
beskjed om.
 Jeg stopper når noen sier stopp/nei.
 Jeg vandrer ikke rundt, men sitter fint og
jobber i timen.
 Jeg kan forflytte meg inne, uten å løpe eller
slå bort i noen.
 Jeg er positivt innstilt til det som skjer på
skolen.
JA
NEI
Jeg har hatt en fin uke på
skolen
Hvis nei

Underskrift:

MÅ ØVE MER:

