BLAKSTADHEIA SKOLE
4820 FROLAND
UKEPLAN FOR 4. TRINN
Uke: 39

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»).

Repetere og lære nye
ord for timg hjemme.



Repetere kap.1.

opp til 10.000.

Ukas setning:

Jeg vet hva utvidet

We have four seasons. It

form er eks.

is autum, winter, spring

Ukas ord:

1365 =

and summer = Vi har fire

«tyggegummiordene»

1000 + 300 + 50 + 6

årstider. Det er høst,



vinter, vår og sommer.
Ukas ord:
Next to = ved siden av
Cap = caps
Month = måned
What = hva
Beskjeder:
- Siste mandag med svømming denne uka.
-Silje er borte hele denne uka og uke 41.
- Torsdag 29.09 reiser vi på tur med fadderne i de tre siste timene. Ta med
et vedtre, mat og godt med drikke. Klær etter vær.
- Torsdag 29.09 er det kapittelprøve i engelsk.
-Ønsker dere alle en god høstferie i uke 40.

Ukas bursdagsbarn: Magnus K, 9 år. Lørdag 1.oktober. Gratulerer

På skolen: Tema
Norsk: Høyfrekvente ord og rettskriving.
Matte: Plassverdi opp til 10.000.
Engelsk: A day in my life.
Krle: etikk og filosofi.
Naturfag: Dyr som ikke finnes mer.

Lekser:
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Norsk:

Norsk:

Norsk:

Norsk:

Les

Les 20 min i

Les 20 min i

Les 20 min i

valgfri bok +

valgfri bok +

valgfri bok. +

tyggegummiord

tyggegummiord

tyggegummiord.

Matte:

Engelsk:

Fyll ut

Repetere kap.1

leseloggen.

«tyggegummiord»
arket som ligger i
beskjedmappa.

Matte:

Øv på 6-gangen. Gjør de sidene
du ikke har gjort
i kap.2. Minst to
sider.

«A day in my
life».

Gå gjennom
«ukas
vurdering».

Håper alle får en fantastisk uke!

Ukas vurdering for _____________________ UKE 39

FAG:

MÅL:

norsk:



engelsk:

matte:

Sosialt

KAN:

Jeg kan skrive minst 40 av ukas 50
høyfrekvente ord (se lekseark
«tyggegummiord»)

Ukas ord:
«Tyggegummiordene»
Ukas setning:
We have four seasons. It is autum, winter, spring
and summer = Vi har fire årstider. Det er høst,
vinter, vår og sommer.
Ukas ord:
next to = ved siden av
cap = caps
month = måned
what = hva
 Jeg kan 6-gangen.
 Jeg vet hva utvidet form er.
eks. 1356
1000+300+50+6
 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:

