Arbeidsplan uke 18
mai 2021

4. trinn
1.time
08.45-09.30
2.time
09.30-10.15

Mandag 3.

Tirsdag 4.

Onsdag 5.

Torsdag 6.

Verb:

Grunntall 4B:
115-119
Gjør så mange
oppgaver som mulig.

Grunntall 4B:
120-125
Gjør så mange
oppgaver som mulig.

Vi filmer
tryllekunstene vi kan.
Regnmakeroppgaver

Friminutt

Friminutt

Språkbok: 130-135
Oppg. 2 s. 131
Oppg. 1 og 3 s. 133
Ekstra: Oppg. 1 og 2 s.135
Friminutt

3.time
10.35-11.30

Lese «Regnmakerne 1»
Friminutt

4.time
12.05-12.50

Textbook: 72-74
Workbook: 68

5.time
13.05-13.50

SFO/Hjem

Ukas
mål

Hjemmearbeid

«Regnmakerne 2»

Lese «Regnmakerne 2»

Friminutt

Friminutt

“Colors in the wind”
Stavskrift

Textbook: 75

Friminutt

Friminutt

Hva er energi, hvilken form
kan den ha og hvor blir
den av?
(OneNote: Annet 4, Uke 18
og 19 Regnmakerskolen)

Gruppe 1: Gym

Regnmakeraktiviteter:

6.time
13.50- 14.35

Lekse /

Lese «Regnmakerne 1»

Workbook: 69

(trivselsleker)

Gruppe 2: Svømming

(OneNote: Annet 4, Uke 18
og 19 Regnmakerskolen)
Friminutt

Noter og musikk på
Salaby
Friminutt

Regnmakeraktiviteter:

Fredag 7.
Grunntall 4B: 126 -128

Vi gjør måleoppgavene
ute, deretter går
vi inn og gjør
skriveoppgavene
Friminutt

Grunntall s. 128?
Lese «Regnmakerne 2»
Friminutt

«Is som smelter»
Forsøk og rapport

Samtale rundt teksten
om Buddhisme.

Vi skriver ferdig
rapporten.

SFO/Hjem

Friminutt

Lese «Regnmakerne 2»

God helg!

Norsk: Jeg skal lære om verb. Jeg vet hva disse ordene betyr: infinitiv, nåtid, fortid. Jeg kan bøye disse verbene i infinitiv,
nåtid og fortid: Klatre, være, lese.
Matematikk: Jeg kan navn og kjennetegn på romfigurer. Jeg kan måle volum ved å telle cm³ -terninger. Jeg kan måle
volum i l, dl, cl og ml.
Engelsk: Jeg kan ord og uttrykk (Se rød skrift på baksida av planen) (Uke 18-22)

Leselekse: Les “Buddhister ber for de døde på vulan» minst tre ganger. Strek under nøkkelord. (OneNote: Norsk4,
Leselekse, Uke 18 Buddhisme).
Stavskrift: Skriv to linjer videre. Tegn sol rundt det peneste ordet.
Engelsk: Les teksten «Colors in the wind» minst tre ganger til (Kopi). (OneNote: Engelsk4, Uke 18). Les den tykke teksten
som lydfil
Gjør ferdig ukas oppgaver i Språkbok, Lesebok, Arbeidsbok til lesebok, Grunntall og Workbook

INFO:
Grupper i gym/svømming:
Gruppe 1: Henrik, Elias, Hanan, Isak, Jakob, Elida, Linnea B,
Emine, Emilie, Lilje
Gruppe 2: Noah, Aksel, Amalie, Svein Bjørnar, Nathan,
Emrik, Elise, Linnea C, Celine

Sykkelbruk i skoletida:
Koronarestriksjoner gjør at elevene bare er sammen med
sin kohort på sitt uteområde. Da er det umulig å bruke
sykkelstien som går rundt skolen. Det betyr at de som
eventuelt sykler til og fra skolen, ikke kan bruke sykkelen i
friminuttene.

Bildet på forsiden er hentet fra
https://www.pikrepo.com/fqfmb/brown-wooden-friends-freestanding-text

Engelske ord og uttrykk vi øver på:

Thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred
Dinner, fried egg, fish and chips, lunch, biscuit, boiled egg, sandwich, pie, pancakes, bacon,
sausage, sugar, cake, see-saw, skipping rope, playground, slide, dustbin, stone, caretaker,
swing, hopscotch, shalk
I am hungry/starving. He/she is… He/she has got… I have got…
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November,
December, broomstick, vampire, witch, bat, pumpkin, ghost, graveyard, skeleton, sweets,
candy, chewing gum, chocolate, lollipop
When is your birthday? Next month, last month, in … months
Cheek, eyebrows, thumb, heel, back, neck, stomach, swimsuit, tights, swimming trunks,
shoelaces, button, pocket, slippers, belt, baby, aunt, uncle, twins, son, daughter
Sofa, armchair, fridge, shower, cupboard, table, stairs, washing machine, floor, carpet,
curtains, bed, picture, bookshelf, toilet, envelope, letter, stamp, heart, card, postman, friend
Excuse me, can you tell me…?
It`s…minutes to/…minutes past
Excuse me, where can I find…?
School bell, alarm clock, watch, bus, the Underground, zebra crossing, pavement, road,
traffic lights, park. bridge, cinema, police, shop, bench, church, pond, cafè, sign, policeman,
zoo, bakery, trolley, hairdresser`s, plastic bag, toyshop, supermarket, bookshop, money,
note, coin, wallet, purse
I am good at /bad at…
Once, twice, three times a week
beach, sea, hotel, tent, waves, ticket, cabin, airport, camera, train, flippers, suntan lotion,
towel, plane, boat, car, ship, ice cream, suitcase, bucket, spade, sandcastle, shell, starfish,
lion, kangaroo, frog, snake, bear, wolf, shark, moose, elephant, hippo, spider, giraffe,
crocodile, tiger, monkey, eagle, fox, dice, counters, board game, jigsaw, flashlight,
rollerblades, kite, bicycle, drums, football, goal, shin pads, ice hockey, helmet, skates, tennis,
racket, tennis ball, golf, golf club, cricket, bat, baseball, skiing, a pair of skis, ski pole,
snowboard, halfpipe, tailgrab basketball, basket, horse riding, riding hat, sadle, dancing,
music, cycling, bice, helmet

KONTAKT:
Ann Monika Bergheim Klassetelefonen: 456 15 315
E-post: am.bergheim@dyroy.kommune.no Hjemmeside: www.elvetun.net

