
Lassa skole

3. trinn

Uke 43 - 44

Informasjon til hjemmet: Bursdagsbarn

★ Kast Ballen Dagen: Vi har vært så heldige å bli plukket ut til å få være med på “Kast ballen dagen” i Stavanger

Idrettshall den 27. oktober. Vi ber om at elevene møter senest kl. 8.15 i treningstøy denne dagen. Vi skal være

i hallen kl. 8.30. Husk å sende med vannflaske.

★ Matpakker: Minner om at kake, muffins, kjeks og chips spises hjemme. Send med elevene mat som er god bensin

for kroppen mtp. læring.

★ Planleggingsdag. Fredag 12. november er det planleggingsdag.

★ Ten Monkeys. Vi deltar for tiden i denne digitale, lærerike, populære og morsomme matematikkonkurransen i

skoletiden. Konkurransen avsluttes 3. desember.

★ Hodetelefoner: Fortsatt mange elever som mangler dette.

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

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)

November

1. Daria

24. Isak Q.

https://www.10monkeys.com/no/user.login


Fag Læringsmål Uke Øveord Gloser

Norsk Jeg kan skrive dikt med enderim.

Jeg kan skrive bokstavrim og jeg-dikt.

Jeg kan kjenne igjen ulike dialekter.

43 fange

kveld

lenge

ganger

av gårde

edderkopp = spider

kost =  broom

kiste = coffin

spøkelse = ghost

gresskar = pumpkin

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.

44
hjelper

senga

ligge

akkurat

hver

morgen

tegne = draw

hale = tail

en kveld = an evening

en natt = a night

høst = autumn

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 kan undre meg, stille spørsmål og lage

hypoteser og utforske disse for å finne svar.

Jeg kan samtale om hva energi er, og utforske

ulike energikilder. Jeg kan sammenligne

modeller med observasjoner og samtale om

hvorfor vi bruker modeller i naturfag.

Ukens elev

KRLE Jeg vet hva etikk er og kjenner til Sokrates.

Uke 43 3A: Milla

3B: Louise

Sosial kompetanse

Jeg holder fokus på læring i timene.

Jeg kan sitte på stolen min i timene.

Jeg husker å rekke opp hånda for å snakke i

timene.

Uke 44

3A: Nicolay

3B: Feyza

Musikk

Jeg kjenner til ulike instrumenter og kan delta i

dans.
Uke 45

3A: Celine

3B: Isak Elle



Lekser

til tirsdag til onsdag til torsdag til fredag

Uke 43 Norsk

Les Tuba Luba s. 33 - 34

Gjør spørsmål og oppgaver

s. 34

Skriv gloser og øveord inn

i den lilla boka.

Matte

Multi s. 26-27.

Engelsk

Ark om Halloween

Norsk

Les Tuba Luba s. 35 - 36

Gjør spørsmål og oppgaver

s. 35

Engelsk

Øv på gloser.

Prøv gjerne Glosetyggeren!

Ukens elev 3B

Louise

Norsk

Øv på øveordene. Vi har

diktat hver fredag.

Engelsk

Øv på gloser

Prøv gjerne Glosetyggeren!

Ukens elev 3A

Ragnar

Uke 44 Norsk

Les Tuba Luba s. 37

Gjør spørsmål og oppgaver

s. 37

MSØ 15 min.

Matte

Multi s. 28-29.

Engelsk

Ark

Norsk

Les Tuba Luba s. 38 - 39.

Gjør spørsmål og oppgaver s.

39

Engelsk

Øv på gloser

Ukens elev 3B

Feyza

Norsk

Øv på øveordene. Vi har

diktat hver fredag.

Engelsk

Øv på gloser

Prøv gjerne Glosetyggeren!

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://tjenester.aschehoug.no/glosetygger/
https://tjenester.aschehoug.no/glosetygger/
https://multi.smartoving.no/
https://tjenester.aschehoug.no/glosetygger/
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/

