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

Utetid1015-1035

Vi spiser ca 10401105
3.t 1105-1135

MANDAG 17 /1

Norsk:
Lesekvart
Vi lager
sammen
kriteriene for en
god tekst. Til
skrivetekst
denne uka

TIRSDAG 18 /1

ONSDAG 19/1

TORSDAG 20 /1

Norsk: Lesekvart:

Engelsk Stairs4: s.

Norsk: lesekvart

Norsk: lesekvart

Vi språkvasker
teksten: Riktig
skrevne ord?
Riktig
tegnsetting.

Vi vurderer 1.
utgave av tekst og
siste utgave.
Hvilken tekst er
best og hvorfor?

Vi forts å skrive 1
beskrivelse av
aktivitet. I dag:
god overskrift,
god innledning.

40-41 Tb + s. 36-37
i Wb. Skriv gloser +
les inn i ON.

Krle:
Jødedommen.
Jobbe i grupper,
gjøre oppgaver til
heftet/filmen.

FREDAG 21 /1

Norsk: vi skriver
en beskrivelse
av lek/spill til
vikar i gym.
(start på
skriveprøven).

Krle:
Jødedommen.
Jobbe i grupper,
gjøre oppgaver til
heftet/filmen.

Matte: Divisjon.
Salaby.no

Matte: Divisjon.
Salaby.no

Musikk Lage bok i
Book Creator om
Ina Wroldsen

Matte: Divisjon.
Salaby.no

Engelsk Stairs4: s.

Norsk: lesekvart.
Organisere tekst
tematisk: utstyr,
regler for spill,
illustrasjon

Valg: brettspill,
tegne, apper.

Presenter din bok
med familieportretter for
Tanja

Kroppsøving:
ulike aktiviteter i
hallen. Ha med
klær og bevege
seg i og gode sko.

Kunst og
handverk: Vi
skaper kunst av
egne bilder. På
ipad. Portrett.
Vi starter på
leksa.

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

Utetid 1135-1205
4.t.1205-1250.
Utetid 1250-1305.
Mat 1305-1320.

5./6.t t 13051435.

Tema:
https://www.jegv
et.no/ Mobbing
på nett/mobil.

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

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

40-41 Tb + s. 36-37
i Wb. Skriv gloser +
les inn i ON.

Valg: brettspill,
tegne, apper.
Hjemmetrening:

Info til hjemmet

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

: Vi hadde ei flott uke forrige uke. Med matlaging, svømming osv. denne uka

skal vi jobbe i dybden med alle aspekter av tekst. Dette er et prosjekt Nina og 2.klasse og jeg og vi har
sammen. Vi skal ha fokus på hvordan te oss på nett og mobil fremover. Gjennom nettressursen:
jegvet.no. Vi fortsetter leseprosjekt. Nå begynner vi å nærme oss 1200 leste sider juhu!!

Hjemme-trening (lekser) – må gjøres den eksakte dag det står oppført for å være forberedt til øktene
for hver dag.
Mandag: Forklar: hva er divisjon? I hvilke situasjoner må du kunne noe om divisjon? Forklar dette
regnestykke: 10 : 2 =
Tirsdag: Engelsk Stairs4: s. 40-41 Tb + s. 36-37 i Wb. Skriv gloser + les inn i OneNote.
Onsdag: https://skole.salaby.no/3-4/matematikk/4-trinn1/divisjon (øv 15 minutter her. Valgfri oppgave).
Torsdag: Lag en bok i Book Creator som du kaller «Familien min i bilder». Du skal ta portrett av alle du bor i hus
sammen med. Alle portrettene skal i samme bok. I mårra skal du presentere din bok. Tenk på: lys-setting, farge
eller sort-hvitt. Valgene er DINE

Ukens mål:
Norsk: Du skal skrive en god beskrivende tekst om en aktivitet/lek. Du skal tenke på mottaker av tekst og
behovet for hva den trenger å vite. Du skal jobbe med en god: overskrift, en god innledning, tematisk
organisering, en god illustrasjon som passer til teksten. Og til slutt «språkvasker» du teksten. Du skriver
ord riktig. Du skriver alle setninger riktig osv.
Matematikk: Du skal lære deg hva brøk er, hvordan finner vi brøk? I hvilke situasjoner trenger vi å kunne
noe om brøk?
Engelsk: Øv på glosene og uttale i teksten.
Sosialt: Du skal vise at du klarer å være en god venn på nett.

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

