Arbeidsplan uke 23
juni 2021

4. trinn
Mandag 7.
1.time
08.45-09.30
2.time
09.30-10.15

Tirsdag 8.

Dialekt:

Språkbok: 150-152
Oppgave 2 og 3 s. 152
Lesebok: Ta med boka.
Friminutt

3.time
10.35-11.30

“A whole new world”
Stavskrift
Friminutt

4.time
12.05-12.50

Stairs-4-Busy days-

Exercises step 1, Ordbank,
Ordbankoppgaver og

Listening

5.time
13.05-13.50
6.time
13.50- 14.35

SFO/Hjem

Ukas
mål
Lekse /
Hjemmearbeid

Onsdag 9.

Torsdag 10.

Grunntall 4B:
161-165
s.162: velg 7 eller 8
s.163: velg 14 eller15
s.164: velg 22 eller 23
s.165: 26,27,29,30

Tur til Dyrøya
sammen med 3.kl.
Med guide:
Berit Nikolaisen.

Friminutt

Fri på grunn av
førskole

Lese «Regnmakerne 3»
Friminutt

Stairs-4- Busy days -

Exercises step 2, Grammar
og Reading
Friminutt

Besøk til Dyrøy kirke,
Vinje skole,
steinaldertufta og den
verna rullesteinsfjæra
med avslutning i
Ingeborgvika.

Ta med godt med
mat og klær, for vi
skal være på tur hele
dagen.

Utegym

Norsk: Jeg kan forklare hva disse ordene betyr: bokmål, nynorsk, dialekt.
Matematikk: Repetisjon fra det vi har arbeidet med i år.
Engelsk: Jeg kan ord og uttrykk (Se baksida av planen)

Fredag 11.
Idrettsdag på
småtrinnet
Ulike valgfrie
aktiviteter.
Friminutt

Sankt Hallvard og
Sankta Sunniva.
Lese «Regnmakerne 3»
Friminutt

Kunst og håndverk
Redesign
Mål: Lage eget produkt

SFO/Hjem

God helg!

Leselekse: Les «Sankt Hallvard var et forbilde» og «Sankta Sunniva rømte fra Irland» minst tre ganger. Strek under
nøkkelord. (OneNote: Norsk4, Leselekse, Uke 23 Sankt Halvard og Sankta Sunniva).
Stavskrift: Skriv to linjer videre. Tegn sol rundt det peneste ordet.
Engelsk: Les teksten «A whole new world» minst tre ganger til (Kopi). (OneNote: Engelsk4, Uke 23). Tenk over hva
ordene betyr. Les hele den tykke teksten som lydfil.
Gjør ferdig ukas oppgaver i Språkbok, Lesebok, Arbeidsbok til lesebok, Grunntall og Workbook.

Førskole:
Førskoledagene er 7., 8. og 9. juni. 4. klasse får andre
lærere mandag og onsdag. Tirsdag har 4. klasse skolefri.
Dugnad:
Velkommen på dugnad mandag 7. juni fra klokka 17:00.
Grønt nivå
Skolen har gått over til grønt nivå, og det er ikke lenger
behov for kohortinndeling i friminuttene.
Vi utforsker kulturminner:
Vi drar på besøk til Dyrøy kirke, Vinje skole, steinaldertufta
og den verna rullesteinsfjæra med avslutning i
Ingeborgvika for å se på hula hvor legdekjerringa
Ingeborg ble funnet omkommet. Dagen inkluderer
fortellinger fra lensmannshistoria, fiskerihistoria,
pelsdyrhistoria, krigshistorie og gamle skoledager, alt enkelt
pakket inn på klassenes nivå.
Mål vi arbeider mot: Utforske kulturminne og korleis
menneska levde i den tida kulturminna er frå,
og samanlikne med korleis vi lever i dag.

INFO:
Engelske ord og uttrykk elevene skal kunne:

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

Halvårsvurderinger:
4.juni registrerer jeg siste fravær, og noterer årsfravær på
halvårsvurderingen. Siden jeg har førskole neste uke, tar
jeg sikte på å levere ut halvårsvurderingene torsdag
10.juni. De kommer som vanlig i to eksemplarer. Det er flott om dere leser gjennom så fort som mulig, skriver under og leverer ett eksemplar
tilbake til meg før skoleslutt.

Bildet på forsiden er hentet fra https://www.pikrepo.com/fqfmb/brown-wooden-friends-free-standing-text
KONTAKT:
Ann Monika Bergheim Klassetelefonen: 456 15 315
E-post: am.bergheim@dyroy.kommune.no Hjemmeside: www.elvetun.net

