VEKEPLAN FOR 4.KLASSE
Ordenselevar:
 Vanessa og Anders

Veke 38
Lekse til → Tysdag
Matte

Norsk

Engelsk

Onsdag

Torsdag

Fredag

Gjer oppg. 10 og 12 s. 10 i
oppgåveboka. Før i lekseboka.
PUGG: 6 x 6 = 36

Gjer oppg. 13 og 14 s. 1011 i
oppgåveboka. Før i lekseboka.
PUGG: 6 x 7 = 42

Gjer oppg. 16 og 17 s. 11 i
oppgåveboka. Før i lekseboka.
PUGG: 6 x 8 = 48

Øv på 06gangen!
Dei det gjeld må også øve på klokka.
PUGG: 6 x 9 = 54

Les s. 34 og 35 i tuba luba 1
høgt to gonger.
Sjå på øveorda og øvst på sida,
kva betyr desse?
Skriv 4 setningar om det du har
lese. Skriv i Hbok.

Les s. 36 og 37 i tuba luba 1 høgt
to gonger.
Sjå på øveorda og øvst på sida,
kva betyr desse?

Les s. 38 og 39 i tuba luba 1 høgt
to gonger.
Svar på spørsmål s. 38 og 39
IKKJE oppgåvene!
Svar med heil setning eller skriv
av spørsmålet. Skriv i Hbok.

Les s. 4042 i tuba luba 1 høgt to gonger.
Fortel nokon heime om teksten du har lese
denne veka.
Øv på desse diktatorda:
gonger, mange, lange, lenge, syngje,
stengje.

Begynn i dag og øv på dei
engelske orda. Øv litt kvar dag!

Les diktet s. 6 i tekstbok høgt to
gonger. (Du skal lese dette høgt
for Elin på skulen).
Hugs å øve på dei engelske orda.

Hugs å øve på dei engelske orda.

Words:
seesaw  vippe
skippingrope  hoppetau
hopscotch  paradis
playground  leikeplass
slide  rutsjebane
Hugs symjetøy!

Hugs gymtøy + underskrift på
målsjekk!

Lever lekseboka i matte. Hugs å
vis utrekning og fyll ut sjekklista
fremst i boka!
 Denne veka startar vi eit tverrfagleg prosjekt saman med 5. klasse i samfunnsfag, KRLE, norsk og k&h.
 Temaet er antikken.
I veke 38 og 39 vil vi bruke ca 6 timar kvar veke, mens i veke 40 kjem vi til å bruke ca 11 timar. I tillegg fokuserer vi på samarbeid,
som er tema på sosial kompetanseplan nå.

Anna

Informasjon


 Foreldresamtalane vil bli haldt i løpet av november, dersom nokon har moglegheit til å komme på dagtid
(onsdag mellom 1316 og torsdag mellom 1215), set eg stor pris på ei tilbakemelding på dette.



 Sjekk ut korleis klassen har gjort det så langt på “Beintøft”: http://www.beintoft.no/ombeintoft/







Mobil Tina: 994 38 119 (kl.0716)
Mail Tina: tinsun@gjesdalskolen.no
Mail Elin: vereli@gjesdalskolen.no

Heimeside: www.minskole.no/oltedal

NB: Alle må ha tøfler på skulen!

Vi fokuserer på SAMARBEID i veke 3540

Dette held vi på med på skulen:
Matte

Tall over 1000, avrunding og 6gangen.

Norsk

Skrivestasjonar, lesestasjonar,
Læringsstrategi; tankekart.
Grammatikk; substantiv.

Engelsk

Tema: At school.

Samfunnsfag

Antikken.

Naturfag

Små dyr med store oppgåver.

KRLE

Filosofi.

K&H

Tekstil.

Kroppsøving

Utholdenhet og samarbeid.

