Navn:

Klasse: 4

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Til kl 14.00

Til kl 12.10

Til kl.13.15

Til kl.14.00

Sykkelsertifikat

Leksehjelp

Til kl. 14.00
Fri 1. mai

Fag

Mål

Matte

Kunne bruke ulike
regnemåter til addisjon og
subtraksjon opp til 10000

S.fag

Arbeid
 Abakus kapittel 3

Kunne hente opplysninger
ut av en tekst.





Jobbe med Nasjonale prøver.
Lese
Skrive

-Kunne spørre på engelsk
hvor mye klokka er:
Excuse me, what time is it?
It’s…minutes to…
-It’s…minutes past…
Vite hva et adjektiv er og
kunne gi eksempler på
ulike adjektiv




Stairs på nett. Mandag uke 18.
Fredag utgår.
TB: page 54,58, 59.

Vite hva vi mener med
påvirkning.
Bli bevisst på at vi blir
utsatt for både positiv og
negativ påvirkning.




Cumulus side 86 – 92
Cumulus arbeidsbok side 45

Norsk

Engelsk

M&H: uke 18
gr 1, uke 19
gr 2

Forstå samspill mellom
hverandre.




Gruppearbeid
samtale

RLE
Lage båt
K/H



Pusse, male og, lime og spikre.

Lekser:
Torsdag 30. april:
 Les sykkelhefte side 17. Gjør oppgave 14 a, b eller c. Velger du oppgave c kan du
intervjue noen hjemme eller andre!
 Matematikk: Gjør avtalte sider i matteboka
Fredag 8. mai:
Page 58 in workbook.
I løpet av disse to ukene vil vi jobbe med temadagene. Elevene vil få en tekst om båten de
skal lage. Elevene må øve på dette hjemme. Lukk ut hva dere har lyst til å fortelle om
båten, skriv nøkkelord slik at du husker hva du skal si. Det er viktig å kunne litt om
båten, kanskje kommer noen og stiller deg spørsmål om din båt. Da er det artig å kunne
svare!

Hei!
Uke 18 har vi kort uke da det er fri på fredag 1. mai!
8. mai har vi temadag og mange av skoledagene fremover vil dreie seg om å
forberede seg til den. Vi skal lage trebåter, tegne båtene og lære litt om båtene.
På temadagen skal vi lage utstilling. Da skal vi stå ved båtene våre og fortelle litt
når folk kommer for å se. Kanskje vil en del stille spørsmål også! Derfor er det
viktig at vi øver godt!
Denne uka starter vi med ”Hopp for hjertet. Det er en nasjonal konkurranse hvor
klassen fra 4. til 7. registrerer hvor mye de hoper tau. Dette gleder vi oss til og
de blir mye tauhopping de nærmeste ukene.
Nå er vi i gang med å øve til sykkelsertifikatet. Vi har hatt en del teori og skal
nå øve en del med sykkel. Det er fint om elevene har med sykkel på mandagene
fremover. Da vil vi bruke gymtimen til å sykle i skolegården. Etter hvert skal vi
sykle små turer også.
Ta kontakt hvis det er noe dere lurer på!
Hilsen Kirsti (mob:90793877) og Hans Petter (mob:92427408)
Kontortlf: 77775664
Kommentar fra hjemmet:

Underskrift fra foreldre og elev:___________________________________

