UKEPLAN UKE 36

(30.aug.-3.sept.)

-3. klasse-

Matte
Engelsk

Mandag
Les arket ditt om jærhøns. Bruk saltometoden. Lærte du noe nytt i teksten, eller kunne du
dette fra før? Få underskrift på diktaten
Gjør s. 24 i matteboken.
Les “A new pupil” på s. 12 i Explorer. Øv på rollen din.
Heng gjerne opp «plakaten» for det nye kapittelet, slik at dere får øvd litt på ordene på
bildet hjemme.
Øv på glosene og skriv de i øvingsboken din hver dag. Gloseprøve på torsdag.

Norsk
Matte
Nat./samf.-fag

Tirsdag
Gjør ferdig side 8-9 i arbeidsbok 3A.
Gjør s. 25 i matteboken.
Les s. 8-9 i Mylder 4 sammen med en voksen. Fint om du kan få hjelp til å lese teksten,
dersom den er vanskelig. Husk å legge på bokbind.

Norsk

Norsk
Matte

Onsdag
Les side 36 i leseboka di. Prøv å lære ett av versene utenat.
Gjør s. 27 i matteboken.

Norsk
Matte
Husk!

Torsdag
Les side 37 i leseboka di. Finn ordene som rimer i diktet.
Gjør s. 29 i matteboken.
Badetøy og gymtøy til fredag! Husk diktatboka på fredag.
Diktat og gloser

Diktat: Bare rimer på hare.
Gloser: Reading, playing (gloseprøve på torsdag)
Dette jobber vi med
Norsk
Matte
Engelsk
Kroppsøving
KRL
Naturfag
Samfunnsfag

Skrive dikt med rim
Sifrenes verdi og hoderegning
Do you remember?
Ballspill, svømming og lek
Bibelhistorier og klassemiljø
Bærekraftig utvikling og økologisk produksjon
Å være sammen

Ukens sang

-Bli me-sangen 2021. Vi øver på dansen på skolen. Dere
finner den her: NRK Super - BlimE

Ukens bibelvers

Matteus 7,7: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.

Informasjon til hjemmet
-Velkommen til Klasseforeldremøte klokken 17.30-18.15 og felles foreldremøte for hele skolen klokken 18.3019.30 på tirsdag.
-Husk gymtøy og badetøy på fredag. På grunn av svømmingen blir fredagene en time lenger nå fram til høstferien.
(de er ferdig klokka 13.00). Dette får de tilbake med kortere fredager like mange uker før jul. De som vil kan hente
elevene utenfor svømmehallen til Solborg.

