Ukeplan for 3. klasse uke: 7
Mandag
Monday
9.40-14.05
1

2

3

Norsk

Tirsdag
Tuesday
8.00-12.25
Matte
Addisjon og
subtraksjon
med oppstilling

Onsdag
Torsdag
Wednesday
Thursday
8.00-13.20
8.00-12.30
Norsk
Matte
Sammensatt tekst Stasjoner

Engelsk
My house

Samfunnsfag
Rettigheter for
jenter og gutter

KRLE
Tolleren Sakkeus
møter Jesus

Fredag
Friday
8.00-13.05

Karneval
Husk å komme
ferdig utkledd!

Vi avslutter
dagen med kino
for 1-4.
God vinterferie! ☺

Lunsj
4

5

Uteskole
Vi står på
ski/aker ☺ Vi går
ca kl. 10.30

Norsk
Sammensatt
tekst: tekst til
bilder.

Talentiade – vi er
publikum for 5 –
7 trinn i
gymsalen.

Naturfag
Tema: Syk

Det blir gym
etterpå med lek.
6

Buss

Kl. 14.15

Kl. 12.35

Kl. 13.30

Kl. 12.40

Kl. 13.15

Ukas mål
Norsk
Matematikk
Engelsk
Sosialt mål

Jeg vet hva en sammensatt tekst består av.
Jeg kan sette opp addisjonsstykker over og under hverandre, og
regne ut.
Jeg kan spørre hvilket land en bor i.
Jeg kan samarbeide godt med de på gruppa mi.
Jeg kan hjelpe andre som trenger hjelp.

Øveord

Begrepsord

Engelske ord

siden, selv, bort, lang,
mellom, sammen

foto, avisbilder, bildetekst

House, garden, tree,
garage, kitchen

▪ Husk det du trenger til uteskole mandag.
▪ Husk lesebok på fredag ☺

Praktisk.

HJEMMEARBEID
Fag
Norsk
lesebok.

Bok

Mandag

Les s. 77

Tirsdag

Gjør s. 44

Gjør s. 45

s. 7

Stairs.

My textbook p. 55
My workbook p. 40

Løkkeskrift.

Skriv ukas øveord inn i løkkeskriftboka.
siden, selv, bort, lang, mellom, sammen

Valgfritt/
ekstra.

Torsdag

Les s. 78

Norsk
arbeidsbok.

Matematikk.

Onsdag

Engelsk: http://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1110241
eller http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en eller
http://kizclub.com/reading1.htm Jobb i ca 15 min.

Ukens info
Denne uka i uteskolen skal vi kose oss på ski og ake. Vi går til samme sted som
vi var på vinteraktivitetsdagen. Hvis du ønsker og ha med deg ski og akebrett så
går det bra. Husk å ikke ta med mer enn du kan bære selv. Alle må huske
vedkubbe, mat, drikke, sitteunderlag, klær etter vær og ski og/eller akebrett. Vi
jobber med det sosiale på tur, og styrker vårt fellesskap. Vi holder fokus på at
alle skal ha det bra, og at alle har noen å være sammen med. Vi trekker også
inn naturfag da vi har snakket om fysisk aktivitet forrige mandag.

På onsdag er det talentiade for 5 – 7. De skal vise fram sang og dans for oss. Vi
skal være et flott publikum og følger med på de innslagene som kommer. Dette
vil foregå i gymsalen, så derfor blir det litt gym etter dette er ferdig. Trenger
ikke gymtøy til denne dagen, da vi ikke får så lang gymtime.

På fredag er det karneval. Kom ferdig utkledd til skolen denne dagen. Vi viser
oss frem i klassen først før sambaen slipper løs til gymsalen. Det vil bli
aktiviteter denne dagen som dans, pinata og mat. Det vil bli servert pølser (max
2 til hver) så lurt å ha med en liten matpakke hvis det blir for lite. Etter
karnevalet skal vi ha en kino-økt sammen med 1 – 4 trinn. Hvilken film det blir
får barna vite i løpet av uka.

Er det noe dere lurer på eller vil snakke med meg om ta kontakt på mail;
kristin.jensen@fet.kommune.no eller tlf: 47795772
Vennlig hilsen alle på 3 trinn ☺

