Temaplan for 4. og 5. trinn uke 2

08:30 –
09:00

09:00 –
11:15
ØKT 1

MANDAG
11.01.21

TIRSDAG
12.01.21

ONSDAG
13.01.21

TORSDAG
14.01.21

FREDAG
15.01.21

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

Arbeidsøkt 1

Arbeidsøkt 1

Arbeidsøkt 1

Arbeidsøkt 1

Arbeidsøkt 1

Uteskole

9.00-11.15

9.00-11.15

9.00-10.00

Diktat med ukasord

Uteskole på
travbane med bål

Matematikk

Norsk

Matematikk

Gym
jenter 4.-7.trinn

Vi øver på gangetabellen
og deling.

Vi øver på
rettskriving av ord
(liste står nede).

Vi øver på
gangetabellen og
deling.

Vi jobber med fakta
tekster om Arktis og
Antarktis.

Norsk

Matteoppgaver og
ryddedugnad

Vi øver på
rettskriving.
Vi jobber med fakta
tekster om Arktis og
Antarktis.

Svømming
gutter 4.-7.trinn

11:1511:45
11:4512:45
12:45 –
14:45
ØKT 2

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Utelek / friminutt
Gangeprøven

Kosmisk fag

Kunst og håndverk

Engelsk

til å finne ut hvor
barna er med
gangetabellen.

Vi jobber med Arktis,
Antarktis og vinter som
tema.

Arktis, Antarktis og
vinter som tema

Vinter som tema

IKT

På mandag skal vi ha uteskole på travbane med bål. Det blir først ryddedugnad på skolen og etterpå matteoppgaver i marka.
I uke 2 jobber vi fortsatt med vinter som tverrfaglig tema og vi skal bli kjent med Arktis og Antarktis.
I norsk øver på rettskriving av ord som: tjære, tjern, tjue, kilde, kilen, kjærlighet, kjedelig, kjendis. Dere kan øve på de ord også hjemme med
barn, hvis dere vil. Vi skal ha fast tidspunkt med diktat(fredag før gym/svømming).
I matematikk øver vi fortsatt på multiplikasjon og divisjon. Vi skal ha fast tidspunkt med interne prøve på mandager.
På onsdag 2.økten skal vi deles i 2 grupper og vi skal bytte grupper mellom K og H og IKT. 4.klassinger skal få sin egnet PC på skolen, så nå
skal hele 4.-5. ha sin eget datamaskin på skolen.
Vi har startet til å lære oss en sang som heter Klimabrølet og vi skal jobbe mye med den framover. Her kommer linken hvis noen vil høre på
den hjemme: https://www.youtube.com/watch?v=YfNoPiAXO4A
PDF med tekst er på JMS sitt hjemmesiden.
Hilsen oss voksne fra 4.-5. team

