BLAKSTADHEIA SKOLE
4820 FROLAND
UKEPLAN FOR 4. TRINN
Uke: 36

Ukas fokus:
Mål i norsk


Jeg vet hva

Mål i matematikk


kommunikasjon betyr.


På skolen vår tar vi vare på hverandre.

Vi øver på

Mål i engelsk


gangetabellen.

Jeg forstår innholdet i
en dagligdags dialog.

Jeg vet om ulike



Jeg kan 3-gangen.

måter å kommunisere



Vi øver på plassverdi

beskrivelser av ulike

opp til 10.000.

personer.

på.



Jeg forstår

Ukas setning:
Ukas ord:

Fat and water will not mix

kommunikasjon

= fett og vann vil ikke

kroppsspråk

blandes.

internett
mobil

Ukas ord:

avis

liquid = væske/flytende
float = flyte
add = tilsette
destroyed = ødelagt

Beskjeder:
- Husk badetøy hver mandag! Vi skal ha svømming frem til høstferien.
- Så mange fine brev jeg fikk inn forrige uke! Det var gøy 
- Den grå permen med brev i skal alltid ligge i sekken. Her kan dere følge
med på tilbakemeldingene jeg gir på brevene hver uke Fint hvis dere
snakker sammen med barna om tilbakemeldingene og prøver å jobbe videre
med det til neste brev.
- Leseloggen skal alltid ligge i beskjedmappa. Slik at jeg kan følge med på at
barna leser hver uke og at dere fyller ut skjema. For hver bok barna leser
skal de skrive en liten bokanmeldelse. Denne henges opp som kroppen til
bokormen. Når den biter seg selv i halen (rekker rundt hele klasserommet)
skal vi finne på noe gøy 
- Mandag 5.september starter beintøft. Se eget infoskriv.
- De to neste ukene har vi leselystaksjon. Se eget infoskriv.

- I uke 38 skal 4.trinn ha morgensamling. Vi bruker flere timer de neste
ukene på å øve.
- Onsdag, torsdag og fredag denne uka har jeg (Silje) fri.
- På mandag skal vi velge trivselsledere. Det blir to gutter og to jenter.

Ukens bursdagsbarn: Benjamin, 9 år. Søndag 10.september. Gratulerer med
dagen
På skolen: Tema
Norsk: Ulike måter å kommunisere på / øve til samling.
Matte: Plassverdi opp til 10.000.
Engelsk: A day in my life.
Krle: etikk og filosofi/ øve til samling.
Naturfag: plantene gjennom året.
Samfunnsfag: lover og regler/ øve til samling.
K&H: Pynte hylleboksen, lage bokmerker, lage rekvisitter til samling.

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. Fyll

uka.
Matte:

ut leseloggen.
Matte:

Engelsk:

Gjør s. 33 i

Skal: Lese og

Svar på brevet

forstå halve

fra Silje.

Øv på 3-gangen. mattestreker.

s. 19.
Bør: Lese og

Gå gjennom

forstå hele s.19

«ukas
vurdering».

Håper alle får en fantastisk uke!

Ukas vurdering for _____________________ UKE 36
FAG:

MÅL:

norsk:




engelsk:

KAN:

Jeg vet hva kommunikasjon betyr.
Jeg vet om ulike måter å kommunisere på.

Ukas ord:
kommunikasjon
Kroppsspråk
internett
mobil
avis
 Jeg forstår innholdet i en dagligdags dialog.
 Jeg forstår beskrivelser av ulike personer.
Ukas setning:
Fat and water will not mix = fett og vann vil ikke
blandes.

matte:

Ukas ord:
liquid = væske/flytende
float = flyte
add = tilsette
destroyed = ødelagt
 Jeg kan 3-gangen.

Sosialt







Jeg hører på beskjeder/jeg gjør som jeg får
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

Jeg har hatt en fin uke på
skolen
Hvis nei

Underskrift:

NEI

MÅ ØVE MER:

