Arbeidsplan uke 24
juni 2021

4. trinn
Mandag 14.
1.time
08.45-09.30

2.time
09.30-10.15

3.time
10.35-11.30

4.time
12.05-12.50

iPad: Skriveoppgave:

Hvordan kan jeg bidra til å
ivareta natur og miljø?
Lesebok, Språkbok,
Textbook, Grunntall og
Gaia: Vi blar gjennom
dem og ser at de er fine,
evt visker litt og legger
dem på skolen.
Friminutt

Lese «Regnmakerne 3»
Friminutt

Alle framfører dagens
skriveoppgave.

Ta med alle lånebøker du
har hjemme.

Vi rydder og ordner.

5.time
13.05-13.50

SFO/Hjem

6.time
13.50- 14.35

Lekse /
Hjemmearbeid

Tirsdag 15.

Ukas
mål

Fjæratur til Sandvika
sammen med hele
småtrinnet
Naturfag: Vi
undersøker livet i
fjæra.
Mat og helse:
Sjokobanan på bål
Ta med mat/drikke
(ikke sjokolade),
fottøy og klær etter
føre og vær,
isboks til naturens
skatter og eventuelt
grillmat, grillpinne og
en vedkubbe.

Norsk: Skrive tekst og framføre.
Matematikk: Repetisjon
Engelsk:

Onsdag 16.

Torsdag 17.

Fredag 18.

Kunst og håndverk
Redesign

Kunst og håndverk
Redesign

Hageparty på
småtrinnet.

Mål: Lage eget produkt

Levere iPad med
deksel og original lader

Mål: Gjøre ferdig eget
produkt

Grunntall: 175-177

merket med nummer på
både lader og ledning.

Velg selv. Velg evt. fra
sidene 166-173

Friminutt

Friminutt

Lese «Regnmakerne 3»
Friminutt

Grunntall: 166-173

166: Velg 2 oppgaver
167: oppg. 167
168: oppg. 43,47,48,49
173: oppg. 69,70
Friminutt

Utegym

Levere alle bøker på
biblioteket!

Klassene har ulike
oppgaver. 4. klasse skal
bære bord, dele opp
kaker, blande drikke og
servere under festen.
Elevene avslutter 11.35.
Det er bestilt busser til 11.45.

Friminutt

Rydde/ordne/
Workbook
Friminutt

Kunst og håndverk
Byggverk

SFO/Hjem

God sommerferie!

Mål: Samtale om bruk,
funksjon og materialvalg i
ulike bygninger og lage skisser
med forslag til ny arkitektur.

Ta med alle skolebøker, lånebøker, iPad med deksel, samt lader og ledning med nummermerking.
Ta med et eksemplar av halvårsvurderinga.

INFO:
Kunst og håndverk: DESIGN
Vi arbeider mot to mål:
• Gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforske muligheter, gjøre valg og lage egne produkter.
• Prøve ut ulike ideer og muligheter i gjenbruksmaterialer og formidle til andre hvordan man i egen hverdag kan bidra til å
ivareta natur og miljø.
Bøker, utstyr og klasserom
Fra mandag er det fint om alle bøker og lånebøker får være på skolen. Da har vi mulighet til å sjekke at alt ser bra ut og sortere
bøker før alt skal leveres inn. Onsdag er absolutt siste frist for å levere iPad med deksel, lader og ledning merket med ditt nummer.
Ta det gjerne med tidligere. Vi skal også finne tid for å rydde og ordne klasserom og hyller før sommerferien. Faglig skal vi lese
ferdig boka «Regnmakerne 3», gjøre ferdig produktet i redesign, og til slutt legge til rette for det siste målet på småtrinnet som
handler om byggverk.
Sommerles
Registrer ditt barn her: https://sommerles.no/
Sommerles.no er en nasjonal, digital sommerlesekampanje for alle barn i 1. – 7. klasse i regi av bibliotekene. Målet vårt er å få
flest mulig barn til å lese mest mulig gjennom en lang sommerferie. Sommerles.no varer fra 1. juni – 31. august hvert år. Mer info
finner dere her: https://altom.sommerles.no/informasjon-for-foreldre/

Takk for supert samarbeid gjennom fire år.
God sommer og lykke til på mellomtrinnet 😊😊
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

