Ukeplan 4.trinn.
Tema: Lesestrategier

Uke 35
Ukas sang: Har du fyr? Hekla stålstrenga

Egenvurdering: (sett kryss)
1) Jeg kan noe om BISON-overblikk.
2) Jeg kan noe om barns rettigheter.

Mandag
29.august
Samling

Dette kan jeg

Tirsdag
Onsdag
30.august
31.august
Samling
Samling
Norsk dobbeltime Norsk
Musikk DKS

"Veslefrikkmetoden"

Norsk "BISON"
Matematikk
KRLE Rett og galt
Mat/Friminutt
Engelsk "Numbers"
Friminutt
Naturfag

"Livet i vann"

Komposisjon og musikk.

Samfunnsfag
Mat/Friminutt

Mat/Friminutt
Helsesøsters time KuHå
Friminutt
Friminutt
Kroppsøving
KuHå

Ukas ord (skriftlig): burde
Lekser:

tro

helt

Torsdag
1.september
Samling
Norsk
Matematikk
Dobbeltime

Mat/Friminutt
KRLE Rett og galt
Friminutt
Kroppsøving

lett

Til onsdag:
Leselekse: Se

Matte: Ei side

Norsk: Skriv ukas ord Matte: Ei side videre

videre i boka.
Norsk: Skriv ukas
ord i norskboka.

i norskboka.

lesekort

Til torsdag:
Leselekse: Se
lesekort
i boka.

Norsk: Skriv og lær

GOD HELG!


lesekort
Engelsk:
Les s. 8 i textbook
Gjør s. 8 i workbook

ukas ord i norskboka.

Dersom noe er uklart, send meg en e-post, SMS eller ring meg!
Mobilskole: SMS: UTOY (2 eller 3) melding til 03686
Stian Røtvold: 915 37 849

UTESKOLE

Til fredag:
Leselekse: Se

Informasjon:
Tlf. Utøy skole: 741 24 180

Fredag
2.september
Samling
Engelsk

gikk

Til tirsdag:
Leselekse: Se
lesekort

Jeg må øve litt mer

e-post stian.rotvold@inderoy.kommune.no

Har du fyr? Hekla stålstrenga
Ytterst i verden ytterst i vest
Kan hende du seile di skute
kan hende du seile tilfeldig som gjest
kan hende du går dær i rute
uansett treng du et punkt som e fast
dær du frakte di skjøre last
d e nokk at d står dær og brenn
en trofast gammel venn

Har du fyr
har du løkte langs din vei
har du fyr
et signal om riktig lei
ei lampe som gløde i mørke
og lose dæ ut og frem
som tar dæ bort og hjemmefra
men også tar dæ hjem

Har du fyr
har du løkte langs din vei
har du fyr
et signal om riktig lei
ei lampe som gløde i mørke
og lose dæ ut og frem
som tar dæ bort og hjemmefra
men også tar dæ hjem

et landemerke før håp og drøm
helst sku vi la d bemanne
dær skarven flyg og dær seien svøm
ute på kanten av landet
et hus i havet som står han av
og gjør en seilar så glad så glad
og rope så sjøen skvett
æ vil bli sett

Vår herre sa d når jorda vart te
la d bli lys og d ble d
så sette han sol og måne og stjerne
opp sånn at vi kunne se d
men de som han glemte i skapninges
gry
va alle de som e dømt til å fly
på havet i vær og vind
når skodde og mørke sett inn

Har du fyr
har du løkte langs din vei
har du fyr
et signal om riktig lei
ei lampe som gløde i mørke
og lose dæ ut og frem
som tar dæ bort og hjemmefra
men også tar dæ hjem
men også tar dæ hjem

