Arbeidsplan – UKE: 38
Viktig info:
•

Arbeidsplaner finner du på https://elvetun.net/ og på Teams.

•

Vi gjennomfører nasjonal prøve i engelsk denne uka.

•

Foreldremøte blir tirsdag 27. September.

•

Vi får ny elev i klassen denne uka, Ramon fra Ukraina 😊

Mandag 19/9

Tirsdag 20/9

Onsdag 21/9

Torsdag 22/9

Fredag 23/9

Arbeidsoppgaver og tema på skolen:
Oppstart av uka
Norsk (Ingrid): Fabler, sagn
og eventyr – skrive en fabel

Matte (Ingrid):
Tema: Addisjon og
subtraksjon – dobling,
halvering og tiervenner

Naturfag (Ingrid): Mangfold i Fysak (Kine + Merete)
naturen – hvorfor er
Samfunnsfag (Merete):
mangfold så viktig?
«Refleks» s. 18-> “Hvordan
kan vi vite noe om et sted?”
Kroppsøving (Sverre):
Orientering: Klær etter vær. Utforske og gjøre feltarbeid
PS – ta med fottøy som tåler om naturlandskap.
vann.

K&H (Ingrid):
Perspektivtegning

Engelsk (Ingrid): Nasjonal
prøve i engelsk

Matte (Ingrid):
Uteskolematte

KRLE (Ingrid): Frihet og
menneskerettigheter

Musikk (Trygve)

Norsk (Ingrid): Fabler, sagn
og eventyr – skrive en fabel
med innledning, hoveddel og
avslutning.

Matte (Ingrid): Tema:
Addisjon og subtraksjon Stasjonsarbeid
Engelsk (Ingrid): Spørreord
Norsk (Ingrid): Fabler, sagn
og eventyr + en liten quiz
Oppsummering av uka.

Lekser/husk:
Ukeslekser:
•
•

Les minst 15 minutter hver dag i selvvalgt bok.
Leksene til fredag kan gjøres tidligere i uken, ikke lurt å “spare” alle leksene til torsdag.

Til mandag:

Til tirsdag:

Krø: Klær og sko (vanntette)
til å være ute i.

Fysak: Klær og sko til å være
ute i.

Til onsdag:

Til torsdag:

Matte: Uteskole, kle deg
etter været.

Til fredag:
Matte: Gjør oppgave 1.15 og
1.16 s. 7 i oppgaveboka.
Ekstra: 1.17
Norsk: Gjør leksa du finner
inne på Teams.
Engelsk: Leselekse i Teams.

MÅL
Norsk: Jeg kan skrive min egen fabel. Matematikk: Jeg øver med på
tiervenner og tallpar.

Engelsk: Jeg gjør mitt beste på den
nasjonale prøven.
Jeg kan noen spørreord på engelsk.

Kontaktinfo:
Kontaktlærer: Ingrid Solhaug Nordahl

Epost: ingrid.solhaug.nordahl@dyroy.kommune.no

Tlf: 458 36 742

Faglærer:

Merete Higraff

Epost: merete.higraff@dyroy.kommune.no

Tlf:

Sverre Bergheim

Epost: sverre.bergheim@dyroy.kommune.no

Tlf:

Sosial kompetanse: Jeg tar hensyn
til de som er rundt meg. Jeg er en
god venn.

