UKEPLAN FOR 4. KLASSE. SKOLEÅRET 2021-2022. UKE 2

Kontaktlærer: Tanja Skjervheim. Kontaktinfo: Visma appen eller – 458 36 742
tanja.skjervheim@dyroy.kommune.no
Spis mat før
skolestart
1./2. t 0845-1015

Utetid1015-1035

MANDAG 10/1

Norsk:
Lesekvart.
Tema: Frisk? syk?
Vaksine. Gaia.
S.150.
Vaksine: Ta et
standpunkt og
overbevis andre
om ditt st.punkt.

Vi spiser ca 10401105

Mat og helse:

TIRSDAG 11/1

Norsk: Lesekvart
Setninger: Du skal
forstå hva en
setning er, hvordan
gjenkjenne en
setning og hva som
er reglene for å
skrive setninger.
https://skole.salaby
.no/12/norsk/sprak/pun
ktum

ONSDAG 12/1

TORSDAG 13/1

Engelsk Stairs4: s.
38-39 i Tb + s 3435 i Wb. Husk
gloser.

Norsk: lesekvart

Norsk: Lesekvart

Kunst og
handverk: Lære
oss om
billedtaking. Vi
tar et fotokurs,
og øver på
billedtaking.

Å lage spørsmål

Matte: Klokka.
Vi øver mer.
Ulike ressurser.

Musikk: Lage bok i

Matte: Klokka.
Vi øver mer.
Norsk:
Lesekvart

Klassens time:

Krle:«Jødedomm
en» Se filmen om
Moses.

Krle: Vivo3-4 om
«Jødedommen»
Se filmen om
Moses.

Matte: Klokka Vi

4.t.1205-1250.
Utetid 1250-1305.
Mat 1305-1320.

Engelsk: Stairs4:
s. 38-39 i Tb + s
34-35 i Wb. Husk
gloser.

Norsk: Lesekvart

5./6.t t 13051435.

Tema: Psykisk

Kroppsøving:
Svømming i dag!!
Husk dusjeutstyr,
badeklær,
dykkebriller osv.

3.t 1105-1135

Lag og spis
ostesmørbrød.

Utetid 1135-1205

Ha med forkle
de som har.

helse. Våre følelser.
Gaia s. 154-157.

Ferdig 1435
mandager/fredag
er er det hjem/sfo
klokka 1250.

Hjemmetrening:

Norsk: Lesekvart
og «Saras
morgenstund»
(salaby)

trener. Kvart over.
Kvart på. Salaby +
ark.

https://skole.salaby
.no/12/norsk/sprak Øv
på å skrive setning.

Les: Turer i
regnværet
(salaby).
Vi ser en film og
samtaler om
den.

Valg-økt
Hjemme-trening
vi må trene for å
kunne bli bedre
til noe. Følg opp
hver dag

Hjemme-trening: Gjør det som står oppført den eksakte
dag. Se baksiden ukeplanen. Vi starter oftest med
hjemmearbeidet i skoletiden. Men skal sluttføres
hjemme. Det vi gjør i skoletimer forutsetter at du har
gjort hjemmearbeid i forkant hjemme

FREDAG 14/1

https://skole.sala
by.no/12/norsk/sprak/sp
orsmalstegn

BC om TIX, både
fakta og musikk.
Presenter på TV.

Søknad om
Trivselsagent. Og
saker i klassen.

Ønsker alle en
fantastisk helg –
Fyll på med hva
enn som gir
energi

Info til hjemmet
: Jeg ser at alle gjør fremskritt ift lesing. Alle gjør en innsats. Og alle
synes motiverte. Heldigvis er detektivbøker noe som både gutter og jenter liker.

Jeg oppfordrer dere til å gi de en av de beste vaner de kan få hjemme også: ha en lesebok
ligge på sengekanten. La de bli glad i å forsvinne inn i bøkenes verden. Det hjelper på at
temaene interesserer dem. Besøk biblioteket og lån mange bøker og la de lese inntil de
sovner. Å bli glad i lesing er noe fint du kan gi barna <3 lesing for fornøyelse og lesing for å
lære (som på skolen)
Hjemme-trening (lekser) – må gjøres den eksakte dag det står oppført for å være forberedt til øktene
for hver dag.
Mandag: fortell hjemme om vaksiner. Hva er vaksiner? Hvorfor ta vaksiner? Hva er din egen mening om vaksiner? Øv på
klokka på klokke-appen din.

Tirsdag: https://skole.salaby.no/3-4/norsk/ov-pa-lesing/ov-pa-sokelesing/morgenstund Les og svar på spørsmål.
Onsdag: Engelsk Stairs4: s. 38-39 i Tb + s 34-35 i Wb. Husk gloser. Husk å lese inn Engelsk leselekse i OneNote
HVER uke! («Logge på» først.)

Torsdag: https://skole.salaby.no/3-4/norsk/ov-pa-lesing/ov-pa-sokelesing/turer-i-regnvaeret les og svar på spørsmål
Ukens mål:
Norsk: Denne uken fortsetter du mye øving på lesing. Lesestrategiene er søkelesing, dybdelesing og BO-blikk. (Bilder,
overskrift). Du skal forstå hva en setning er. Hvordan gjenkjenne en setning. Hva regler er for å skrive setninger..

Matematikk: Du skal kunne klokka på hel og halv time, kvart på og kvart over.
Engelsk: Øve på glosene og på uttale av alle ordene i leseteksten.
Sosialt: Si ja til og la alle være med i lek om noen spør

Verdens beste gjeng <3
Hilsen Tanja og teamet rundt 4.trinnet

