
Lassa skole

3. trinn

Uke 40 - 42

Informasjon til hjemmet: Bursdagsbarn

★ Kunst og håndverk: Oppgaven med tomme hermetikkbokser slo godt an, og vi tar imot alle hermetikkbokser vi

kan få fremover også.

★ Engelskbøker. Vi prøver oss med å sende bøkene hjem for leksearbeid. Disse bøkene skal ikke bli liggende igjen

hjemme. 3A MÅ ha de med på onsdag og 3B MÅ ha de med på fredag.

★ Hodetelefoner: Fortsatt menge elever som mangler dette.

★ Fotografering Det vil bli tatt klassebilde av elevene en av dagene mellom 18. - 20. okt.

★ Vennegrupper for 3B er nå klar. Se eget ark i beskjedpermen til elevene. Ligger også på klassens hjemmeside

★ Høstferie i uke 41, 11. - 15. oktober.

★ Utviklingssamtaler pågår. Se eget ark i beskjedpermen. Oversikten blir også lagt på klassens hjemmeside.

★ Endring av timeplan: Uteskole blir nå flyttet til mandager. Husk klær etter vær.

Ukens elev: Eksempler på hva du kan presentere for klassen:

● Ta med en ting som betyr noe for deg og som du kan fortelle om til klassen.

● Vis et bilde fra en spesiell opplevelse, tur eller en person du ser opp til. Du kan sende bilde på e-post til lærer.

● Presenter en kjekk bok du har lest.

● Vis et bilde av kjæledyret ditt eller et annet dyr  og fortell om dyret (pels, unger, mat, stell osv)

Oktober

3. Ragnar

15. Thealuna

16. Ada

18. Mette

Malene



Fag Læringsmål Uke Øveord Gloser

Norsk Jeg kan skrive eventyr og fortellinger med

innledning, hoveddel og avslutning.

40 oppover

nedover

hjem

akkurat

begynte

curved = buet

size = størrelse

corners = hjørner

looks = ser ut som

round = rund

Matematikk

Jeg kan løse oppgaver med addisjon og

subtraksjon av tresifrede tall i hodet.

Jeg kan gjøre overslag og regne omtrentlig svar

på addisjons- og subtraksjonsoppgaver med

tresifrede tall.

42
fikk

holdt på

midt

enden

igjen

cloud = sky

snow = snø

rain = regn

wind = vind

today = i dag

Engelsk

Jeg kan snakke om, lese og skrive ukedagene,

årstidene og været.

Øveord og gloser skal skrives inn i egen bok hver

uke. Diktat og glosetest hver fredag.

Naturfag

Jeg vet hva en plante  og en art er.

Jeg vet hvordan vi får nye planter og hvordan

planter tilpasser seg.

Ukens elev

KRLE Delta i filosofisk samtale. Gjenkjenne og og

reflektere over etiske spørsmål.

Uke 40 3A: Ragnar

3B: Thealuna

Sosial kompetanse

Jeg holder fokus på læring i timene.

Jeg kan sitte på stolen min i timene.

Jeg følger klassereglene.
Uke 42

3A: Hans

3B: Einar

Musikk

Eksperimentere med rytmer og sette sammen

mønstre til komposisjoner.
Uke 43

3A: Milla

3B: Louise



Lekser

til tirsdag til onsdag til torsdag til fredag

Uke 40 Norsk

Les Tuba Luba s. 27

Gjør spørsmål og oppgaver

s. 27

Skriv gloser og øveord inn

i den lilla boka.

Matte

Multi s. 18 og 19.

Ekstra s. 22.

Engelsk

Textbook: Les s. 19

Workbook: Gjør s. 15

3A:Ta med begge

bøkene på skolen.

Norsk

Les Tuba Luba s. 28 - 29

Gjør spørsmål og oppgaver

s. 28.

Engelsk

Øv på gloser.

Ukens elev 3B

Thealuna

Norsk

Øv på øveordene. Vi har

diktat hver fredag.

Engelsk

Øv på gloser

3B: Ta med begge bøkene på

skolen

Ukens elev 3A

Ragnar

Uke 42 Norsk

Les Tuba Luba s. 30 - 31.

Gjør spørsmål og oppgaver

s. 30.

MSØ 15 min

Matte

Multi s. 24 og 25.

Ekstra s. 23.

Engelsk

Øv på gloser

Gjør “ordbankoppgaver”

og “read and listen”.

Norsk

Les Tuba Luba s. 32.

Gjør spørsmål og oppgaver s.

32.

Engelsk

Ark

Ukens elev 3B

Einar

Norsk

Øv på øveordene. Vi har

diktat hver fredag.

Engelsk

Øv på gloser

Ukens elev 3A

Hans

Ekstra Engelsk shapes and

numbers

Tastaturbo Aski Raski Gangetabell

MSØ

Hilsen oss på tredjetrinnet

Tone Kristin, Camilla, Benedicte, Maren og Celine

https://multi.smartoving.no/
https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1140971
https://skolenmin.cdu.no/_/3-trinn/english/numbers-and-shapes-6011625c474d8871f88bc726-5e4fc2e75d611500188096ba-5e5fb836b72b000017964be0
https://www.acm.no/tastaturbo/
https://app.askiraski.no/
https://www.gangetabellen.net/
https://multi.smartoving.no/

