UKEPLAN UKE 8

(21.- 25. februar)

-3. klasse-

Norsk
Matte
Engelsk

Norsk
Matte
Husk!

Norsk
Matte

Samfunnsfag

Norsk
Matte
Engelsk
Husk!

Mandag
Jobb i 10 minutter på stien i Aski Raski.
Få underskrift på diktaten. Øv på diktaten.
Må: Matematikk 3 s. 100-101
Kan: Matematikk 3 s. 16-17
Jobb med oppgavene på Explorer på nett. 3 Picnic in the woods / Øverom Explore 3 /
Øverom Explore 3 / Lærer / Explore (gyldendal.no)
Øv på glosene hver dag og skriv de inn i øvingsboka di.
Heng opp arket du har fått for det nye kapittelet ditt hjemme på veggen.
Tirsdag
Jobb i 10 minutter på stien i Aski Raski.
Må: Matematikk 3 s. 102
Kan: Matematikk 3 s. 18
Rydd i pennalet og spiss blyanter. Pass på at det er viskelær i pennalet.
Onsdag
Jobb i 10 minutter på stien i Aski Raski.
Mål 5 ting hjemme og skriv de ned på en lapp. Du kan bruke målebånd eller linjal.
Ta med lappen til mattetimen på torsdag og vær klar til å fortelle de andre i klassen hva du
har målt.
Gjør side 154 i Mylder 4 Arbeidsbok
Torsdag
Les i 15 minutter i en bok du har hjemme.
Må: Matematikk 3 s. 103
Kan: Matematikk 3 s. 19
Husk underskrift i gloseboken din.
Gymtøy til fredag! Husk diktatboka og lekseboka på fredag.

Diktat og gloser
Diktat: De var der for første gang. (De store barna hadde vært der før.)
Gloser: bee, tree (gloseprøve på torsdag)

Norsk
Matte
Engelsk
Kroppsøving
KRL
Naturfag
Samfunnsfag
Musikk

Dette jobber vi med
Vi øver på ord med sj-lyd og øver på Aski Raski.
Måling, kilo og gram.
Picnic in the woods
Lek, dans og turn
Hinduismen, Fastelaven
Kroppen
Hvor bor du?
Dans, rytme og blokkfløyte

Ukens sang

The fruit of the spirit is not a coconut.
Family Music Video -Fruit of the Spirit - Bing video

Ukens bibelvers

Gal. 5,22: Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet,
ydmykhet og selvbeherskelse.

•
•
•

•
•

Informasjon til hjemmet
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.
Vi framfører språkboka denne uka (utsatt på grunn av at Arnhild har vært syk).
Elevene har fått ny leksebok i matte. Denne har vi ventet lenge på! Pass på at boka ALLTID ligger i sekken.
Jeg sjekker leksene på skolen hver uke. Målet er at elevene skal jobbe ca 10 minutter med matteleksen
hver dag. Elevene jobber i forskjellig tempo, så derfor har vi «må» og «kan» oppgaver. Alle elvene skal
gjøre «må» oppgavene. De som jobber raskt, skal også gjøre «kan» oppgavene.
Det er uteskole på torsdag, pølse og kakesalg og storsamling (husk penger til fadderbarna).
Den røde diktatsetningen er ekstra for de som vil ha litt mer utfordring.

Kontakt:
Arnhild Liseth Brakestad (kontaktlærer) tlf. 41502604, mail: arnhild.brakestad@skg.as
-Kontaktlærertime: Mandager fra 12.15-13.00

