UKEPLAN FOR 4. KLASSE. SKOLEÅRET 2021-2022. UKE 20

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

Vi spiser ca 10401105
3.t 1105-1135

MANDAG 16/5

Elevfri

TIRSDAG 17/5

17mai.
Du går i tog med
klassen din. Hent
fanen med
sommerfugler.
Spis is og kake.
Hipp Hipp
Hurra!!!!

ONSDAG 18/5

Engelsk Stairs4:
Les s. 65 i Tb og
gjør s. 64 i Wb. +
gloser. Husk å
levere inn Wb.

TORSDAG 19/5

FREDAG 20/5

Kunst og
handverk: Vi har
verksted med et
utvalg
materialer.

Kompani
Skjervheim.
Teambuilding og
problemløsning i
marka.

Krle: Buddismen
Matte: Grunntall

Matte: Grunntall

4B s. 39-40.
Subtraksjon.

4B s. 41.

5./6.t t 13051435.
Ferdig 1435
mandager/fredag
er er det hjem/sfo
klokka 1250.

Trykkbandasje.
Bygg en båre.

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

Bygg et sted du
kan være i le.

Gjør opp ild.
Norsk:
skumlesing og
gjenfortelling.
Kroppsøving:
svømming i dag.

Tema:Vi ser 2
nye episode fra
Spinnville
følelser. Sjalusi
og skam.
Vi skriver en bok
I BC om
følelelser og gir
råd når noe blir
vanskelig.

++

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

Lær og pakk en
sekk

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

Info til hjemmet
: 9.juni blir det skoleovernatting. Sett av dato. Nattevakter har vi. Trolig
også kjøkkenfolk. Vil noen bidra med hva det måtte være – si ifra. Om du vil bidra med meg
som badevakt er det supert. Jeg foreslår at vi gjør dette til klassens sommeravslutning så slår
vi 2 fluer i en smekk. Dere skal få vite hvem ny lærer blir så snart jeg vet det.

Hjemme-trening (lekser) – må gjøres den eksakte dag det står oppført for å være forberedt til øktene
for hver dag.
Vi tar en helt leksefri uke

Ukens mål:
Norsk: Du skal kunne bruke læringsstrategiene: skumlesing og gjenfortelling.
Matematikk: du skal kunne subtrahere (-) med låning i flere ledd.
Engelsk:
Sosialt: Erfare at vi er aldri sterkere enn svakeste ledd. Vi må gjøre hverandre gode. Heia Kompani
Skjervheim!!

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

