Ukeplan 4.trinn.
Tema: Vinter

Uke 1
Ukas sang: Vinter og sne -Wenche MyhreHer kan du høre og se sangen på Youtube Her er en annen versjon.

Egenvurdering: (sett kryss)
1) Jeg kan noe om geometriske former.
2) Jeg klarer å fortelle sammenhengende fra ferien min.

Mandag
2.januar

Tirsdag
3.januar

Onsdag
4.januar
Samling
Norsk dobbeltime
Vi setter av tid slik at
alle får fortelle litt om
hva som har skjedd i
juleferien.

Torsdag
5.januar
Samling
Norsk
Matematikk

Fredag
6.januar
Samling
Engelsk school
Uteskole
Ta med klær etter
vær. Vi tenner bål.

Vi rydder ut jula fra
klasserommet.

Mat/Friminutt

KuHå
Friminutt
KuHå

Mat/Friminutt
Samfunnsfag
Friminutt
Kroppsøving

GOD HELG!

Ukas ord (skriftlig):
Lekser:
Til tirsdag:
Leselekse:
Matte:
Norsk:

Til onsdag:
Leselekse:
Norsk:

Til torsdag:
Leselekse: Se lesekort
Norsk:
Matte:

Til fredag:
Leselekse: Se lesekort
Engelsk:

Informasjon:
Nå skal det bli godt for alle med et lite avbrekk fra hverdagens jag og mas. Dere må slappe av og kose dere
sammen i jula! Nyt stunden!
Jeg vil ønske dere alle: Ei fredfull jul og et strålende 2017! Juleklem fra Stian, Jorunn og Frøydis.

Dersom noe er uklart, send meg en e-post, SMS eller ring meg!
Mobilskole: SMS: UTOY 4 melding til 03686.
Tlf. Utøy skole: 741 24 180 Stian Røtvold: 915 37 849 e-post stian.rotvold@inderoy.kommune.no

Vinter og sne - Mel. Sigurd Jansen Tekst: Alfred Næss Vinter og sne
En guttunge stabber av sted,
på bittesmå ivrige barneski
bare vent en gang skal du bli,
Han vet ikke at i tusen år
har skispor krysset naturen vår,
men lager kryss over snødekt jord,
sitt første spor.
Vinter og sne
en skiløper suser av sted,
i stupbratte løyper så føyka står,
han tar vare på arven vår.
For våre ski har båret sin mann
så vidt og brett over ukjent land,
og dratt rundt polen i syd og nord
de første spor.
I dag krysser skispor verden
og trekker en åpen sti
mellom nasjonene, så vi møtes
til VM på ski.
Vinter og sne
en skihopper svever av sted,
i hoppbakken stiger et jubelbrus,
langs løypa dirrer spenningens sus.
For skispor fengsler så mange sinn
og når de svinner for vårens vind,
da går det kanskje fra bror til bror
et varig spor.
I dag krysser skispor verden
og trekker en åpen sti
mellom nasjonene, så vi møtes
til VM på ski.
Vinter og sne
en skihopper svever av sted,
i hoppbakken stiger et jubelbrus,
langs løypa dirrer spenningens sus.
For skispor fengsler så mange sinn
og når de svinner for vårens vind,
da går det kanskje fra bror til bror
et varig spor.

