UKEPLAN UKE 37

(13.-17.september)

-3. klasse-

Norsk
Matte

Mandag
Les side 10 i leseboka di. Hvordan syns du at overskriften passer til fortellingen?
1+9
Jobb minst 10 minutter på Kikora (www.kikora.no). Elevene logger inn
2+8
med sitt Feide brukernavn og passord. + Øv på tiervenenne
3+7
Gi beskjed dersom dere trenger hjelp til å logge inn.

= 10

4+6

= 10

5+5

= 10

6+4

= 10

7+3

= 10

8+2

= 10

9+1

= 10

10 + 0

Engelsk

Norsk
Matte

KRL

Norsk
Matte

Norsk
Matte
Engelsk
Husk!

= 10

= 10

Les teksten øverst på s. 13 tre ganger sammen med en voksen. Velg ett av avsnittene og
øv ekstra godt. Øv på glosene og skriv de i øvingsboken din hver dag. Gloseprøve på
torsdag.
Tirsdag
Leksefri
Jobb minst 10 minutter på Kirkora (www.kikora.no). Elevene logger inn med sitt Feide
brukernavn og passord. + Øv på tiervenenne
Les s. 10 i «Jeg tror». Les det sammen med en voksen, eller la en voksen lese for deg
dersom teksten blir for vanskelig. Snakk om spørsmålene nederst på siden hjemme.
Husk å legge på bokbind.
Onsdag
Gå inn på Salaby, 3.-4. klasse, norsk og ordfrie bøker. Velg pokalen. Les boka (det er bare
bilder, så du må lage ordene selv).
Jobb minst 10 minutter på Kikora (www.kikora.no). Elevene logger inn med sitt Feide
brukernavn og passord. + Øv på tiervenenne
Torsdag
Gå inn på boka «pokalen» på Salaby igjen. Les boka for en voksen mens du ser på bildene.
Jobb minst 10 minutter på Kikora (www.kikora.no). Elevene logger inn med sitt Feide
brukernavn og passord. + Øv på tiervenenne
Husk underskrift i gloseboken din.
Badetøy og gymtøy til fredag! Husk diktatboka på fredag.
Diktat og gloser

Diktat: Jeg kan skrive dikt.
Gloser: She, he, has (gloseprøve på torsdag)

Norsk
Matte
Engelsk
Kroppsøving
KRL

= 10

Dette jobber vi med
Skrive dikt med rim, begynne å jobbe med fortelling.
Sifrenes verdi og hoderegning
My friends
Ballspill, svømming og lek
Bibelhistorier og klassemiljø

Naturfag
Samfunnsfag

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
-Denne uken har vi trivselsuke! Det betyr at vi har et ekstra fokus på trivsel og klassemiljø, og at vi har kjekke
aktiviteter på skolen:
-Tirsdag er det høsttur for hele skolen. Hele skolen deles inn i aldersblandede grupper, der 10. klasse skal være
ledere for gruppa
.
-Onsdag har vi utkledningsdag for 1.-4. klasse. De som vil kan kle seg ut denne dagen, for eksempel som et dyr. Vi
ønsker ikke «skumle» kostymer og lekevåpen eller lignende. Ellers er det bare å slippe fantasien løs. Bruk noe du
har hjemme!
-Torsdag er det pølse og kakesalg til inntekt for 10. Klasse sin klassetur. 15 kroner for pølse og 15 kroner for kake.
-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.

