
 

 
 

 

 

 

Ukeplan for 

3. trinn  

ukene 38 og 39  

 

 17.09 - 28.09.18  

 

 

Bursdagsbarn i september 

Håvard 11/9 

Silje 11/9 

Christian 7/9 

 

 

 

Ukens elever 

38: Markus og Ulrik 

39: Caisa og Isabell 

 

38: Julian og Sofie W-H 

39: Marius og Jonas HM 

 

 

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 variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster. 

Jeg kan finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på 

skjerm og papir. 

 

                      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 kan fortelle om Sokrates. 

        Engelsk 

 

Jeg kan snakke om og skrive noen farger på engelsk. 

Jeg kan kjenne igjen og forstå engelske ord for årstider. 

 

 Natur, samfunn og miljø  Jeg kan observere og hva som skjer med et tre eller flerårig plante over 

tid.  

Jeg kan samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter.  

Jeg kan praktisere kildesortering og diskutere hvorfor kildesortering er 

viktig. 

 

 Sosial kompetanse 

 

 

 
Jeg øver meg på å diskutere saker på en høflig og respektfull måte. 

Jeg kan akseptere et flertallsvedtak. 



 

Informasjon til hjemmet 
Dersom du ikke har mottatt referat fra foreldremøtet, ta kontakt  med oss.  

 

Chromebook blir levert ut mandag 24. september. Vi håper dere kan sende med barnet høretelefoner og mus 

(dersom barnet tenker at det er best å bruke det istedenfor “mouse pad”). Minner om at vannflaske fylles på 

skolen slik at sjansen for søl i ranselen minker.  

 

Kunst og håndverk-timer (3A tirsdager, 3B fredager): Det er lurt å ta på klær dere ikke redde for at kan få en 

malingsflekk e.l på seg.  

 

                                                         Lekseplan for ukene 38 og 39: 

         Norsk,  

 

     skrive: 

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

(se kolonnen under). 

Gul: sidene 13 og 14 på kopiark (èn side av arket). 

Grønn: begge sidene av kopiarket, sidene 13, 14 og 15.  

 
  

 

       Norsk,  

 

     lese: 
 

 

 

 

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

  

   Gul: Bruk BO og jobb med sidene 20, 21, 22 og 23. 

   Grønn: Bruk BO og jobb med sidene  20 - 27. 

 

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! Vi oppfordrer også til å 

bruke “lesefingeren”. 

 

Ukens ord 

 

           ut              det                    siste                   seg 

  

 

 

Matematikk 

 

Uke 38: 

Gul: Gjør ark “Mer enn eller mindre enn”. 

Grønn: Gjør ark “Ekstra utfordring”. 

 

Uke 39: 

Gul: Gjør ark “Mer enn eller mindre enn”. 

Grønn: Gjør ark “Ekstra utfordring”. 

 

 

    Engelsk 
 

 

Gloser uke 38 

oransje = orange 

hvit = white 

svart = black 

brun = brown 

 

Gloser uke 39 

vinter= winter 

vår= spring 

sommer= summer 

høst= autumn 

 

 

Musikk, norsk og 

sosial 

kompetanse 

 

Øv på BlimE-dansen og teksten til sangen. Fredag 21.september skal det danses over det 

hele land samtidig kl 12! :-)  

 

https://tv.nrksuper.no/serie/blime/MSUB04000318/29-06-2018 

 

 

https://tv.nrksuper.no/serie/blime/MSUB04000318/29-06-2018

