
Lassa skole

3. trinn

Uke 36-37

Informasjon til hjemmet: Bursdagsbarn

★ Kunst og håndverk: Vi samler inn tomme sprayflasker (Zalo o.l.) og tomme, rene hermetikkbokser ila. uke 36 og

37.

★ Klassens hjemmeside. Husk å abonnere på 3a eller 3b + forsiden. https://www.minskole.no/lassa. Ukeplanen vil

ligge her.

★ Innesko/gymsko: Husk å sende med innesko som også kan brukes som gymsko.

★ Foreldremøte: Mandag 13. september er det foreldremøte i klasserommet. Det blir informasjon om dette

skoleåret, helsesykepleier kommer og det skal velges nye klassekontakter og FAU. Velkommen!

- 3B kl. 18.00

- 3A kl. 19.00

★ Hodetelefoner: Fint om elevene kan få med seg et par hodetelefoner så snart som mulig.

★ Bokbind: Legg bokbind på “Tuba Luba”, “Zeppelin lesebok”, “Zeppelin språkbok” og “Engelsk 3”. Husk at bøkene

skal bli med tilbake på skolen, de må ikke ligge hjemme.

★ Tuba Luba skrivelekse: Det var veldig kjekt å se så mange fine og oversiktlige skrivelekser forrige uke. Elevene

skal ikke skrive av spørsmålet som står i boka. De skal kun skrive svarene, med hel setning.

★ Tuba luba lesebok skal ligge i sekken hver dag.

September

6. Erle

25. Ole Andreas

25. Anna

30. Eva Rose

https://www.minskole.no/lassa


Fag Læringsmål Uke Øveord Gloser

Norsk Jeg leser tekster med flyt og forståelse.

Jeg vet at det skal være mellomrom mellom

ordene.

36 gikk

gitt

fikk

sitt

mitt

ha på seg = is

wearing

slips = tie

hun = she

han = he

skjørt = skirt

Matematikk

Telle opp mengder opp til 1000.

Veksle mellom sifferverdi for tresifrede tall,

og lese og skrive tresifrede tall, med tallord og

med symboler, også på utvidet form.

37
han

hun

min

din

sin

mye= a lot

eller = or

hvor gammel = how

old

hvor mange = how

many

Engelsk

Oppdage og leke med ord og uttrykk som er

felles for engelsk og andre språk eleven

kjenner til.

Øveord og gloser skal skrives inn i egen bok

hver uke. Diktat og glosetest hver fredag.

Naturfag

Jeg vet hva vi kan høste fra naturen og hvordan

vi best kan bruke ressursene på jorda.
Ukens elev

KRLE Vennskap. Formidle egne og andres erfaring.

Uke 36 3A: Thorvald

3B: Live

Sosial kompetanse Jeg kan invitere andre med i leken.

Jeg kan være en god venn.
Uke 37

3A: Elisabeth

3B: Sondre

Musikk

Eksperimentere med rytmer og sette sammen

mønstre til komposisjoner.
Uke 38

3A: Henrik

3B: Thealuna



Lekser

til tirsdag til onsdag til torsdag til fredag

Uke 36 Norsk

Les Tuba Luba s. 14 - 15.

Gjør spørsmål og oppgaver

s. 15.

Skriv gloser og øveord inn

i den lilla boka.

Ukens elev 3B (til

mandag)

Live

Matte

Multi s. 8-9.

Engelsk

Øv på gloser

Norsk

Les Tuba Luba s. 16 - 17.

Gjør spørsmål og oppgaver

s. 16.

Engelsk

Ark. Les teksten høyt for en

voksen hjemme. Øv godt.

Fargelegg.

Norsk

Øv på øveordene. Vi har

diktat hver fredag.

Engelsk

Øv på gloser

Ukens elev 3A

Thorvald

Uke 37 Norsk

Les Tuba Luba s. 18 - 19.

Gjør spørsmål og oppgaver

s. 19.

Ukens elev 3B (til

mandag)

Sondre

Matte

Multi s. 10-11.

Engelsk

Øv på gloser

Norsk

Les Tuba Luba s. 20 - 21.

Gjør de fire spørsmålene s.20.

Ikke oppgavene.

Engelsk

Ark

Norsk

Øv på øveordene. Vi har

diktat hver fredag.

Engelsk

Øv på gloser

Ukens elev 3A

Elisabeth

Ekstra Tastaturbo Aski Raski Gangetabell

Hilsen oss på tredjetrinnet

Tone Kristin, Camilla, Benedicte, Maren og Celine

https://www.acm.no/tastaturbo/
https://app.askiraski.no/
https://www.gangetabellen.net/

