Ukeplan 4.trinn.

Uke 12

Tema: Verb
Ukas sang: Papegøyen fra Amerika
Egenvurdering: (sett kryss)
1) Jeg vet hva infinitiv er.
2) Jeg kan forskjellen på hektogram og kilogram.
Mandag
20.mars

Samling
Norsk Verb
Matematikk

Temafag Kart/været

Tirsdag
21.mars

Onsdag
22.mars

Samling Norsk Samling
Verb
Temafag
Kart/været

Kroppsøving

Norsk
Lese – og skrivekurs

T. Egner

Torsdag
23.mars

Samling
Norsk/Matem
DKS kl. 11.00
Kari Stai kommer
og leser fra boka
«Treet« med Jakob
og Neikob. Tema:
naboskap/ hvordan
møte det fremmede

Mat/Friminutt
Engelsk
Friminutt

Mat/Friminutt
Matematikk
Friminutt

Mat/Friminutt
KuHå
Friminutt

Mat/Friminutt

Naturfag

Lese- og skrivekurs

KuHå

Kroppsøving

Ukas ord (skriftlig):

sagt

flere

Fredag
24.mars

Samling
Engelsk
UTESKOLE
Husk: Ekstra genser,
sitteunderlag, mat,
grillpinne, varm og kald
drikke.

Lese- og skrivekurs

Friminutt

ja

små

God helg!

like

Lekser:
Til tirsdag:
Leselekse: Se lesekort
Norsk: Skriv ukas ord i norskboka.
Matte: X i boka.
Engelsk: Les s. 66 og 67 i TB. Gjør s.
54 i WB.

Til onsdag:
Leselekse: Se
lesekort
Norsk: Skriv ukas
ord i norskboka.

Til torsdag:
Leselekse: Se lesekort
Norsk: Skriv og lær
ukas ord i norskboka.
Matte: X i boka.

Til fredag:
Leselekse:
Se lesekort

Informasjon:
Kontaktmøter: Disse vil bli gjennomført fra uke 12 og fram mot påskeferien. Se eget skriv. Dersom dere
ikke kan møte til oppsatt tid, prøv å bytt med noen og gi meg beskjed. Hvis det ikke går å bytte, ta
kontakt med meg. Foreldremøte: Jeg velger å vente med dette til etter påske, slik at jeg kanskje vet noe
mer om hvordan neste skoleår blir.
Elevene må ha bytteklær på skolen, det er tidvis veldig bløtt både ute og i gangene.

Dersom noe er uklart, send meg en e-post, SMS eller ring meg!
Mobilskole: SMS: UTOY 3 eller 4 melding til 03686.

Tlf. Utøy skole: 741 24 180 Stian Røtvold: 915 37 849 e-post stian.rotvold@inderoy.kommune.no

Papegøyen fra Amerika
Jeg er en papegøye fra Amerika, der ble
jeg født for veldig lenge siden.
Jeg snakket ikke da, men
papegøyemamma sa: Han lærer nok å
snakke litt med tiden.
Og det kan jeg - å falleri å fallera, hvis
noen spør meg hvor jeg kommer fra, jeg
svarer falleri og fallera: Jeg er en
papegøye fra Amerika
I skogen bodde jeg til jeg var åtte år da
ble jeg fanget av en fuglefanger. Han
lærte meg å snakke slik at alle folk
forstår, og lærte meg en masse fine
sanger.
Og det kan jeg - å falleri å fallera, hvis
noen spør hvem jeg har lært dem a', jeg
svarer falleri å fallera: av
fuglefangermannen fra Amerika
En dag kom det en skippermann og
kjøpte meg, og jeg fikk plass i skippern’s
store lomme. Vi seilte over havet, men til
slutt så rømte jeg, og siden kom jeg hit til
Kardemomme.
Og her er jeg - å falleri å fallera, og her i
byen liker jeg meg bra. Og alle vet - å
falleri å fallera - at jeg er papegøyen fra
Amerika.

