BLAKSTADHEIA SKOLE
4820 FROLAND
UKEPLAN FOR 4. TRINN
Uke: 37

Ukas fokus:
Mål i norsk
Jeg vet hva



Mål i matematikk


kommunikasjon betyr.


På skolen vår tar vi vare på hverandre.

Vi øver på

Jeg kan finne
informasjon i en
faktatekst.



Jeg kan 4-gangen.

måter å kommunisere



Vi øver på plassverdi
opp til 10.000.





gangetabellen.

Jeg vet om ulike
på.

Mål i engelsk



Jeg kan skrive noen
faktasetninger.

Vi repeterer større

Ukas ord:

enn, mindre enn og er

Ukas setning:

brev

lik. ( >, <, = ).

Basketball is played on a

lyd

court = Baksetball blir

lys

spilt på en bane.

ansiktsuttrykk
symbol

Ukas ord:
Inrented = funnet opp
Basket = kurv
Push = dytte
Pull = dra

Beskjeder:
- Husk badetøy hver mandag! Vi skal ha svømming frem til høstferien.
- Leselystaksjon denne uka også  4.trinn må lese 20 min for å få lodd. Var
en skrivefeil i skrivet på den ene siden. Vi bruker ekstra tid på skolen også
til å lese.
- I uke 38 skal 4.trinn ha morgensamling. Vi bruker flere timer denne uka på
å øve. Vi øver også på underholdning til høstfesten 20.september.
- Uke 37-39 er vi med på «kast ballen». Et opplegg hvor elevene bruker
friminutt og timer til å øve med ball. Det blir derfor litt mer gym enn vanlig.
- På grunn av svømming, leselyst, øving til morgensamling, øving til høstfest
og «kast ballen» faller litt vanlige fag ut de neste ukene. Derfor blir noen
tema stående lengre enn vanlig på de ulike fagene.
- Fredag 16.september skal klassen ha sosial kveld. Vi møtes på skolen 17.30
og går inn til Indianerplassen. Alle tar med et vedtre hver. Egen mat og
drikke. Søsken kan også være med Dette blir koselig!

- Isak, Magnus K, Anna Isabelle og Mathea R ble TL. Gratulerer! De skal på
kurs i Hisøyhallen tirsdag 13.sept.
-Siden jeg var borte onsdag-fredag forrige uke fikk jeg ikke lest gjennom
brevene til elevene på fredag. De får de tilbake ila denne uka.
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.

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. 35 i

Lese og forstå

Svar på brevet

s. 20 i Quest

fra Silje.

Øv på 4-gangen. mattestreker.

textbook.
Gå gjennom
«ukas
vurdering».
Håper alle får en fantastisk uke!

Ukas vurdering for _____________________ UKE 37
FAG:

MÅL:

norsk:




engelsk:

KAN:

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

Ukas ord:
brev
lyd
lys
ansiktsuttrykk
symbol
 Jeg kan finne informasjon i en faktatekst.
 Jeg kan skrive noen faktasetninger.
Ukas setning:
Basketball is played on a court = Baksetball blir
spilt på en bane.

matte:

Ukas ord:
Inrented = funnet opp
Basket = kurv
Push = dytte
Pull = dra
 Jeg kan 4-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:

