
 

 
 

 

 

 

Ukeplan for 

3. trinn  

ukene 36 og 37  

 

 03.09 - 14.09.18  

 

 

Bursdagsbarn i september 

Håvard 11/9 

Silje 11/9 

Christian 7/9 

 

 

 

Ukens elever 

36: Hamish og Ole 

37: Maren og Signe 

 

36: Elias og Eirik  

37: Kaja og Synne 

 

 

Fag 

 

 

Læringsmål 

 

 

 

      Norsk  

Jeg kan bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle 

om egne erfaringer og uttrykke egne meninger. 

Jeg kan samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og 

diskusjon. 

Jeg kan samtale om innhold og form i sammensatte tekster. 

 

 

                      Matematikk  

 

Jeg kan telle opp store mengder ved å dele inn i hundrere, tiere og enere.  

Jeg kan skrive tall på utvidet form og slå sammen enere, tiere og 

hundrere til ett tall. 

          KRLE 

Jeg er en god venn og deler gode ord. 

 

        Engelsk 

 

Jeg kan snakke om og skrive noen farger på engelsk. 

 

 Natur, samfunn og miljø  Jeg kan fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd er.  

Jeg kan praktisere kildesortering og diskutere hvorfor kildesortering er 

viktig. 

 

 Sosial kompetanse 

 

 

 
Jeg inviterer andre med i leken. 

 

Jeg kan selv spørre andre om å få være med i leken. 

 

Jeg klarer å si ”stopp” hvis noen ødelegger leken. 

  

 

 



 

Informasjon til hjemmet 
Foreldremøte: 5. september kl 18.00. Vi starter i mediateket. https://www.minskole.no/lassa  

 

Leksehjelp https://www.minskole.no/lassa  

 

Uteskole: Husk å kle barnet etter været fra morgenen av. Sjekk værvarselet! Tøysko og tynne 

sommerjakker varmer lite når det pøsregner. Vi har vanligvis ikke anledning til å hente klær på SFO. 

 

Ukens ord: I fjor jobbet vi med høyfrekvente og øver videre i år. Barnet øver skriftlig (eget ark, blokk, pc 

etc, dette velger dere selv) og muntlig hjemme, og så bruker vi en skrivebok på skolen der elevene får vise 

hvordan ordene kan anvendes og skrives.  

 

Engelsk gloseprøve hver torsdag. Elevene skal øve på glosene både muntlig og skriftlig. De kan gjerne 

skrive en setning til noen av ordene. Hovedfokus vil være på ordene, men det er viktig å vite hvordan ordene 

kan brukes i en sammenheng. 

 

Tenkt timeplan ligger som dokument på klassens hjemmeside. Strukturendringer kan skje.  

 

Les og signer IKT-regelment og kontrakt for Chromebook. Mer info på foreldremøtet.  

 

Minner om at dere må fornye abonnement på hjemmesiden for å få varsel om info som vi legger ut.  

 

                                                         Lekseplan for ukene 36 og 37: 

         Norsk,  

 

     skrive: 

Jobb med oppgaver på utdelt kopiark som hører til det du leser i leseleksen din i Zeppelin 

(se kolonnen under). 

Gul: sidene 10 og 11 på kopiark (èn side av arket). 

Grønn: begge sidene av kopiarket, sidene 10, 11 og 12.  

 
  

 

       Norsk,  

 

     lese: 
 

 

 

 

Zeppelin lesebok (lånt lærebok som dere selvsagt legger beskyttelse på): 

  

   Gul: Bruk BO og jobb med sidene 15, 16 og 17. 

   Grønn: Bruk BO og jobb med sidene  15, 16, 17, 18 og 19. 

 

Alle: Les i minimum 15 minutter hver dag i en valgfri bok. Husk at mengdetrening er meget 

viktig for å øke leseforståelse, lesehastighet, ordforråd og leseglede!  

 

Ukens 

ord 

 

  for                 og                    siden                    men 

  

 

 

Matematikk 

Uke 36: 

Gul: Gjør ark om flersifrede tall. 

Grønn: Gjør ark om flersifrede tall + arket “Tegn streker fra prikk til prikk”(husk å lese 

nederst på siden). 

Uke 37: 

Gul: Gjør ark om flersifrede tall. 

Grønn: Gjør ark om flersifrede tall + arket “Tegn streker fra prikk til prikk”(tips nederst på 

siden). 

 

    Engelsk 
 

 

Gloser uke 36 

15 = fifteen 

16 = sixteen 

17 = seventeen 

18 = eighteen 

 

Gloser uke 37 

grønn = green 

gul = yellow 

lilla= purple 

grå = grey 

https://www.minskole.no/lassa
https://www.minskole.no/lassa


 

 


