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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

MANDAG 22/11

TIRSDAG 23/11

ONSDAG 24/11

TORSDAG 25/11

Norsk:
ordklasse:
substantiv. Zep.
Språk s. 124-128
+ arb.bok s. 54

Norsk: Skrive
Bokanmeldelse til
boka «Mumien».
Vi bruker en
skriveramme. Vi
lage statistikk på
antall sider vi har
lest i boka? Antall
ord?

Engelsk Stairs4 s.
26-27 i Tb.
Oversett, gloser
og gjør s. 25-26 i
Wb.

Norsk: zep.
Språk.
Verb.s.130-132
+ arb.bok s.
55/56.

Krle: VIVO s. 1415.

Skriftforming

Norsk: Lese
kapittel 11
«Mumien»

Krle: VIVO s. 1415.

Praktisk matte
med jan åge

Valg-time

Norsk: Lese
kapittel 12 i
«Mumien»

Engelsk Stairs4 s.
26-27 i Tb.
Oversett, gloser
og gjør s. 25-26 i
Wb.

Norsk: Vi spiller

Filmen
«Operasjon
Mumie» av
Detektivbyrå nr 2

Gym

20 nye
høyfrekvente ord
Skriftforming
Vi spiser ca 10401105
3.t 1105-1135

FREDAG 26/11

Norsk:
Skriftforming
Kultursamling
med 2. og
7.klassen i dag.
Blir vi trukket ut?

Musikk: dans og
sang

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

Svar på
spørsmål til
kapitlene
5./6.t t 13051435.

Ha med innesko
og klær som er
gode å bevege
Kjenner vi storyen seg i. Dusjing ikke
vi leste?
nødvendig.

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

det morsomme
spillet «Cluedo».
Hvem er mistenkt?
Erfar hvordan en
ekte detektiv
jobber?

Hjemmetrening:

Matte:
Grunntall s.8184. Vi jobber
med 6 og 7gangen.

Norsk: bok-kafe.
Vi prøvesmaker
ulike bøker…
nam nam
Velg 1 bok du
skal lese neste
uke 😊

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
: Ingen spesiell info denne uken. Husk at 2 av dere har
utviklingssamtaler på mandag og 2 på torsdag. Vi møtes på klasserommet på skolen

Norsk: Klasseråd.
Saker dere vil ta
opp?
Logg om trivsel.

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

Hjemme-trening (lekser) – må gjøres den eksakte dag det står oppført for å være forberedt til øktene
for hver dag. Øv på 20 ord HVER DAG i hele uka. Se instruksjon i OneNote under «Lesing. Tekst og les
inn lydopptak». Øv på gjennomlesing alle 20 ord minst 5 ganger hver dag. 6.gang tar du lydopptak
(hver dag)
Mandag: Øv lesing 20 høyfrekvente ord i OneNote + fortell hva boka «Operasjon Mumie» handler om.
Hvem er hovedpersonene? Hva skjer? Hvem er mistenkt? Hvem var den skyldige? Hvordan fant de det
ut?
Tirsdag: Øv lesing 20 høyfrekvente ord i OneNote + Engelsk Stairs4 Chapter 2: s. 26-27 i Tb. Oversett, gloser +
les inn i OneNote og gjør s. 25-26 i Wb.

Onsdag: Øv lesing 20 høyfrekvente ord i OneNote + lær deg tallrekka i 6-gangen uten att:
6-12-18-24-30-36-42-48-54-60. Forklar hvordan du kan bruke den til å lære deg gangestykker.
Torsdag: Øv lesing 20 høyfrekvente ord i OneNote + lær deg tallrekka i 7-gangen uten att:
7-14-21-28-35-42-49-56-63-70. Forklar hvordan du kan bruke den til å lære deg gangestykker.

Ukens mål:
Norsk: Du skal øve på å lese 20 høyfrekvente ord. 5 ganger hver dag. Du skal prøve og slå din egen tid
fra dag til dag. Du skal lese bøker med fokus og dermed forståelse. Du skal øve på en pen og
sammenhengende skrift.
Matematikk: Vi lager statistikk og ser hvordan vi kan plassere tallverdier i ulike type tabeller. Lær deg 6
og 7 gangen og bruke tallrekka i gangen til å finne riktig svar.
Engelsk: Øv på glosene for uken og trene på å skrive de ned med tanke på gloseprøve.
Sosialt: Du skal vise at du kan være en god venn mot alle i klassen.

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

