UKEPLAN FOR 3A- Uke 6
Gloser:
Mittens – votter
A quarter past- kvart over
A quarter to – kvart på
Shoe – sko
Sock - sokk

Fokusord:
Ordfører
Kommune
Fylke
Same
Ærlig
Deilig

Ukas læringsmål:
Norsk:

.Jeg kan skrive ord med stum g, og vet at stumme lyder ikke uttales..

Matte

Jeg skal lete/finne informasjon i oppgavene, gjøre erfaringer med å lese matematisk tekst.

Engelsk

Jeg skal vite at vi på engelsk har disse vokalene: a, e, i, o, u, y og kunne fortelle når vi bruker an.
Elevene skal kunne forstå og bruke tidspunktene hel, halv half past), kvart over (a quarter past) og kvart på
(a quarter to).

KRLE

Jeg skal kjenne til historien om Buddha og vite at Buddha betyr den opplyste.

samfunnsfag

Jeg skal vet at landsdelene er delt inn i fylker og kommuner, og kommunen jeg bor i heter Fet kommune.

Sosialt mål

Jeg skal være en god læringskamerat.

Mandag 05.02.18

Tirsdag 06.02.18

Onsdag 07.02.18

Torsdag 08.02.18

Fredag 09.02.18

Norsk

Morgenstund
Gym

Morgenstund
samfunnsfag
Lesekvart/bibliotek

Morgenstund
Matte
Fellessamling

Morgenstund
Engelsk
Norsk

Uteskole

Norsk

Norsk

Vi går til solplassen.
Gruppeoppgaver og
Kulturelle
utfordringer.
skolesekken med
utstilling.
Ta med ved til bål,
godt med klær, det
er meldt kaldt.

Matte

Slutt 1415

Slutt 1400

Engelsk
Norsk

Matte

Slutt 1300

Norsk
Kunst og håndverk

Klassens time

Slutt 1300

Slutt 13.00

Lekser
o Til onsdag: Cumulus les side 91 og 92.
o Matte: gjør spillet i leksebok (ønsker du mer utfordringer eller dere
hjemme ønsker at barna skal gjøre mer: side 69, 70 og 71 i Multi).
o Norsk: Les arket i lekseboken og kryss av på sant/usant etter du har lest. Les
minst tre ganger.

o Engelsk: Øv godt på ukens gloser. «My book» s.83: Oppgave 18 og 19.
o Øv deg på å lese setningene også.
o Se etter at du har pennalet ditt i orden! Alle trenger blyant og viskelær!

Informasjon på baksiden av arket.

Info til de voksne:


På mandag er vi på uteskole, ta med ved og varm drikke. Det er meldt kaldt vær så vi
går inn i skogen. De som har kuldekrem kan gjerne smøre elevene i ansiktet før de drar
på skolen, og evt ha med seg krem. Ved er viktig for å få til bål slik at vi kan trekke
mot litt varme. Bruk votter ikke hansker.



Mandag og onsdag kommer det folk fra ppt for å observere oss. Dette er en del av
systemjobbingen som vi snakket om på foreldremøtet før sommeren – 17.



Foreldremøtet for våren blir torsdag 15.02.18 klokken 1730 – 1930, info kommer
på eget ark.



Vi ønsker at elevene har blyant og viskelær i pennalet sitt. Fint om alle kan se
etter sammen med elevene.

Ha en fin uke:-)
Hilsen Espen og Anja.
Mail: espen.kaspersen@fet.kommune.no
Tlf : 92811008

