UKEPLAN UKE 44

(1.-5. november)

-3. klasse-

Norsk
Matte
Engelsk

Norsk
Matte
Naturfag

Mandag
Jobb i minst 10 minutter på stien din i Aski Raski. Få underskrift på diktaten
Jobb minst 10 min på Kikora.
Snakk engelsk hjemme. Øv på å bruke frasene “I like to... He/she likes to...” og “I do not
like... He/she does not like...” og «My favorite thing is…” og “His/her favorite things are…”
Øv på glosene hver dag.

Tirsdag
Gjør ferdig side 44 i arbeidsboka di.
Jobb minst 10 min på Kikora.
Bland sammen 2-3 ingredienser som dere finner hjemme til et eksperiment. Dere velger
selv fra noe dere har hjemme. Om du ikke kommer på noe, kan du bruke en av forslagene
nedenfor. Husk å rydde opp når du er ferdig!
Snakk sammen hjemme om hvilken kjemisk reaksjon som skjedde.
F.eks såpe og vann, maizenna mel og vann, eddik og natron, sitronsaft og bakepulver, olje
og vann eller mel og vann.

Norsk
Matte

Onsdag
Jobb i minst 10 minutter på stien din i Aski Raski.
Jobb minst 10 min på Kikora.

Norsk
Matte
Engelsk
Husk!

Torsdag
Jobb i minst 10 minutter på stien din i Aski Raski.
Jobb minst 10 min på Kikora.
Husk underskrift i gloseboken din.
Gymtøy til fredag! Husk diktatboka på fredag.
Diktat og gloser

Diktat: Høsten er snart over.
Gloser: I like to (gloseprøve på torsdag)

Norsk
Matte
Engelsk
Kroppsøving
KRL
Naturfag
Samfunnsfag
Musikk

Dette jobber vi med
Vi skriver biodikt og jobber med alfabetisk rekkefølge
Oppstilling av regnestykker, penger og posisjonssystemet
My friends
Ballspill, svømming og lek
Jødedom g klassemiljø
En verden av stoffer
På nett
Dans, sang og rytmelek

Ukens sang
«Hvem jeg er» ny sang til storsamlinger fremover:
https://www.youtube.com/watch?v=JLgrEb8Ucas

Ukens bibelvers

Ef. 5,4: Rå ord, tåpelig tale og grovt snakk er også upassende. Si heller takk til Gud.

•
•
•
•

Informasjon til hjemmet
Uteskole sammen med 1. og 2. klasse på torsdag. Kle dere etter været!
Mange våte elever i forrige uke. Pass på at alle har med seg støvler og regntøy på skolen. Alle elever skal
også ha skiftetøy på skolen.
Fint om dere kan passe på at blyantene er ferdig spisset hjemme og klar til bruk på skolen. Det går mye tid
bort i å spisse blyanter i timene.
På torsdag er det pølse og kakesalg

Kontakt:
Arnhild Liseth Brakestad (kontaktlærer) tlf. 41502604, mail: arnhild.brakestad@skg.as
-Kontaktlærertime: Mandager fra 09.25-10.10

