UKEPLAN FOR 3. og 4. Klasse - UKE 43

HUSK at ukeplan også ligger på g-mail
HUSK å lade chromebook hjemme - Chromebook skal KUN brukes til skolearbeid!
Mål for uken/perioden i norsk: Jeg vet hva en bildetekst er. Jeg kan skrive bildetekster.
Mål for uken/perioden i engelsk: Jeg kan gjenfortelle en tekst. Jeg kan si noen fakta om vikingene.
Mål for uken/perioden i matte:
3. trinn: Jeg kan lese og skrive digitale klokkeslett for 24 timer
4. trinn: Jeg kan forklare hva tidsforskjell er.
Sosialt mål for uken/perioden: Takle å mislykkes
Ukens verdi: Egenverdi

Mandag
Ukelekse

Lekser til tirsdag

Lekser til onsdag

Lekser til torsdag

Lekser til fredag

Les! Stopp! Tenk! side 18
Les teksten i ramma om igjen
en gang og svar på oppgave 3

Les! Stopp! Tenk! side 18
Les teksten i ramma om igjen en gang og
svar på oppgave 4 og 5

Gloser: Skriv glosene inn i gloseboka. Husk

Mattedrill:
https://skolenmin.cdu.no/komponent/matted
rill-motsatte-regnearter60d2fe3bb44c204eb5709a38?_=3trinn/matematikk/addisjon-og-subtraksjon6011625c474d8871f88bc72661112ff33b45514f12cbbeb160e4400507aa1825bbcc254d
Innlogging med feide!
Gjør denne oppgaven

overskrift ‘’Week 43’’. Få underskrift i

https://link4.fagbokforlaget.no/exercises/li

gloseboka. Sjekk om du kan gloser! Husk å ta

nk-4-2-vikings-

med gloseboka på skolen!

exercises/5f200b464dd9960012fb01d2

Gjør denne oppgaven

Kan gjøre: Du kan prøve deg på flere oppgaver
(trykk på prikkene for å velge en annen
oppgave)

Viktige begreper i matematikk i dette kapittelet:
3. trinn: digital klokke, analog klokke, kvarter
4. trinn: sekund, analog klokke, digital klokke, tidsforskjell
*Gjør minst en god gjerning på skolen og hjemme, hver dag!

Lesing/
skriving

Les! Stopp! Tenk! side 18 Les
teksten i ramma 3 ganger for
en voksen

Regning

3. trinn: Gjør halve side 22 i
oppgaveboka

3. trinn: Gjør halve side 23 i
oppgaveboka

4. trinn: Gjør halve side 24 i
oppgaveboka

4. trinn: Gjør halve side 25 i
oppgaveboka

Kan gjøre: Les i boka di på
Lesemesteren eller en bok du
har hjemme.

Les! Stopp! Tenk! side 18
Les teksten i ramma om igjen en gang og svar på
oppgave 2

Kan gjøre: Les i boka di på Lesemesteren eller en
bok du har hjemme.

Kan gjøre resten av siden

Kan gjøre resten av siden

Kan gjøre resten av siden

Engelsk

Kan gjøre: Les i boka di på
Lesemesteren eller en bok du
har hjemme.

Kan gjøre resten av siden

https://link4.fagbokforlaget.no/exercises/link-42-vikings-exercises/5f200b464dd9960012fb01d2

Kontaktlærer: Marianne Tysseland: marianne.tysseland@vatneli.no Agnes Jaworska. agnes.jaworska@vatneli.no
Skolens tlf: 51 60 40 60
SFO: 488 85 517

Kan gjøre: Les i boka di på Lesemesteren eller
en bok du har hjemme.

TEMA

Kjenne til viktige ord: forskjeller, påvirket, forbilde, budsjett

Digital
kompetans
e

*Øv på touchmetoden 5 minutter hver dag: https://www.skrivhurtigt.dk/norsk/norsk.htm

Husk gymtøy og drikkeflaske.

Gym
INFO:
Tiden fremover

43: Ingen TL denne uken. (Mange TLer er bortreist på leirskole og utenlandstur)
44: Utviklingssamtaler, tirsdag. Planleggingsdager på torsdag 4.november og fredag 5.november
50: Svømming for 3.-4. starter. Oppmøte Øygard Ungdomskole kl. 07:50
51: Tirsdag 21.desember-siste skoledag før jul. Mandag 3.januar-første skoledag etter nyttår

Gloser til onsdag
E (Engelsk)

N (Norsk)

give

gi

knot

knute

knife

kniv

Kontaktlærer: Marianne Tysseland: marianne.tysseland@vatneli.no Agnes Jaworska. agnes.jaworska@vatneli.no
Skolens tlf: 51 60 40 60
SFO: 488 85 517

window

vindu

they

de

their

deres

helmet

hjelm

axe

øks

Her kan du øve på glosene digitalt: https://quizlet.com/_ag3v1v?x=1qqt&i=11xflp

Kontaktlærer: Marianne Tysseland: marianne.tysseland@vatneli.no Agnes Jaworska. agnes.jaworska@vatneli.no
Skolens tlf: 51 60 40 60
SFO: 488 85 517

