BLAKSTADHEIA SKOLE
4820 FROLAND
UKEPLAN FOR 4. TRINN
Uke 37
9. september – 13. september 2019

Ukas fokus:
Det er viktig å stoppe når noen sier stopp!
Mål i norsk

Mål i matematikk

Mål i engelsk

Jeg kan si 3 ting vi kan

Jeg kan runde av til

Jeg kan lese og oversette

gjøre etter at vi har lest

nærmeste hundrer og

leseleksa.

en tekst.

nærmeste tusener.

Jeg kan skrive og uttale

Jeg kan forklare hva

Jeg kan addere (pluss) og

engelske gloser og

øveordene betyr og

subtrahere (minus) med

setninger.

skrive dem.

firesifrede tall.

Øveord:
Epleslang, kjernehus, leselogg, overflate, ruglete, vitamin C
Engelske gloser:
mobile (mobiltelefon), text message (tekstmelding), unknown (ukjent)
My address is….. (adressen min er…)
What is your mum’s phonenumber? (Hva er mobilnummeret til moren din?)
Beskjeder:
Husk badetøy og håndkle.
Vi oppfordrer alle til å gå eller sykle til skolen.
Vi har morgensamling i gymsalen 12/9 kl. 9.30. Velkommen!
Vi går på tur sammen med fadderbarna våre i 1. klasse kl. 10.15. Se bak.
Skolens telefonnummer er: 37502526

Skolens hjemmeside:

https://www.froland.kommune.no/tjenester/skole/skolene-i-froland/blakstadheia-skole/
Telefon til 3. og 4.trinn sitt teamrom er: 37505605
Våre mailadresser er:
Karin.breimyr@froland.kommune.no

Ingunn.leikvangen@froland.kommune.no

På skolen:
Mandag 09.09

Tirsdag 10.09

Onsdag 11.09

Torsdag 12.09

Fredag 13.09

Stillelesing
Norsk:
Skrive øveord i
S-boka.
Språkboka s. 1617

Stillelesing
Stasjoner:
Vi deler oss i
grupper og
jobber på ulike
stasjoner.

Stillelesing
Norsk/bibliotek:

Stillelesing

Stillelesing
Norsk:
Gå gjennom ukas
øveord.

DKS – lek lager
låt.

Samfunnsfag:
Nettvett
Bli kjent med
skolens
hjemmeside.

Multi s. 29-30

Engelsk:
Quest s. 10-11
Workbook p. 4-5

Norsk:
Gym:
Svømming
KRLE/Olweus:
Etikk og filosofi.
Vivo s. 26-27

Leseboka s. 1819
Oppgave 1-3 s.
19

Matematikk:
Multi s. 26-27
Slutt kl. 14.10

Slutt kl.12.30

Språkboka s. 2021
Matematikk:

Oppgavebok
Samfunnsfag:
Nettvett
Bli kjent med
skolens
hjemmeside.

Vi har
morgensamling i
gymsalen kl. 9.30
Vi tar med oss
nista, ei flaske
med vann og
sitteunderlag og
reiser på tur
sammen med 1.
klasse. Vi er
faddere for dem
og vil bli bedre
kjent.

Matematikk:
Multi s. 31-32
Oppgavebok

Naturfag:
Frøene om
våren.
Gym:
Fotball og
øvelser med ball.

K&H:
Lage en forside
til bok ved hjelp
av Word og
Paint.
Slutt kl. 14.10

Slutt kl. 14.10

Slutt kl. 14.10

Lekser:
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Norsk:

Norsk:

Norsk:

Norsk:

Språkboka: les s.

Språkboka: les s.

Leseboka s. 18

Leseboka s. 19

18

19

Skriv øveordene

Matematikk:

Engelsk:

L-boka:

i L-boka. Forklar

Multi 4a s. 28

Quest textbook:

Gjør oppgave 4 s.

hva de betyr til

Må s. 10

19 i leseboka.

en voksen. Gå

Kan s. 11

gjerne inn på It`s

En voksen kan

learning med
brukernavnet og
passordet ditt og løs

Øv på de

gjerne lese for

engelske målene.

deg først.

kryssordet med
ukens øveord.
Øv på de
engelske målene.

Øv på de engelske

Øv på de

målene.

engelske målene.

Fredag

God
helg!

