UKEPLAN FOR
3A Uke 22

Fokusord:
Substantiv
Sommer
Handle
Liste

Gloser:
you – du
me –meg
have – har
I am – jeg er
it is – det er
my – min

Ukas læringsmål:
Norsk:

Jeg kan vet at substantiv er navn på ting.

Matte:

Jeg kan lage handleliste, finne priser og finne ut hva jeg skal betale.

Engelsk:

Jeg skal kunne bruke tallord i tallområdet 0-100 og skrive egne setninger som beskriver dyr.

KRLE:

Kristendom: Jeg skal kjenne til historier fra Jesu liv.

Samfunnsfag:

Jeg vet hvilke verdensdeler som finnes

Sosialt mål:

Jeg gir komplimenter til klassekamerater .

Mandag 28.05.18

Tirsdag 29.05.18

Onsdag 30.05.18

Torsdag 31.05.18

Fredag 01.06.18

Engelsk
Norsk

Samfunnsfag
Verdensdeler

Matte

Matte
Krle

Engelsk

Norsk
Matte

Norsk
Mat

Gym
Gym

Norsk

Norsk
Norsk

Kunst & håndverk

Mat

Vi går på tur til
Garderåsen park
med 7. trinn som
var fadderelevene
de hadde i
førsteklasse,
og Anita, den nye
læreren de får til
neste år.

matte

LEKSER:

o Til onsdag:
 Lese og skrivelekse: Les arket i lekseboken og gjør oppgavene på arket ved siden
av. Sett strek under rett svar. Frivillig lekse: Kjenner du flere smarte dyr? Skriv en
tekst om et annet smart dyr du kjenner. Skriv i lekseboken din. Tegn gjerne til om
du vil😊
o Engelsk: Øv godt på glosene. Husk underskrift på glosetest. «My book» s. 124 og
125. Øv deg på å lese setningene s.125.
o Matte: Bli med på handletur og skriv opp tre ting du handler og hvor mye du må
betale(gjerne hva du betalte med og hvor mye du fikk igjen).
o Gangeheftet kan jobbes med så mye du vil.

Info til de voksne:

Torsdag 24.05.18 var vi ikke delt, på grunn av sykdom i personalet.
Fredag 01.06.18 er ikke jeg med på turdag. Vikar og assistent er med på tur sammen
med klassen i tillegg til lærere på 7. trinn. 7. trinn har organisert aktiviteter for
3.trinn.

Fredag 8 juni reiser vi på kino til Lillestrøm. Vi skal se « Den kjempestore pæra ».
Fint om dere venter med å se denne om dere får til det. Nærmere info kommer neste
uke.

Hilsen Espen Kaspersen
Espen.kaspersen@fet.kommune.no
92811008

