
Lassa skole

3. trinn

Uke 38-39

Informasjon til hjemmet: Bursdagsbarn

★ Kunst og håndverk: Vi skulle gjerne hatt flere tomme og rene hermetikkbokser til tirsdag i neste uke (uke 38).

★ 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: Takk for oppmøte. Presentasjonen ligger nå på klassens hjemmeside

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

★ 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.

★ 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 vil bli gjennomført snart. Se eget ark i beskjedpermen. Oversikten blir også lagt på klassens

hjemmeside.

★ Den kulturelle skolesekken kommer med konserten “Stavangersanger” torsdag 30. oktober. Vi gleder oss.

September

6. Erle

25. Ole Andreas

25. Anna

30. Eva Rose

Oktober

3. Ragnar

15. Thealuna

16. Ada

18. Mette

Malene

https://www.minskole.no/lassa


Fag Læringsmål Uke Øveord Gloser

Norsk Jeg leser tekster med flyt og forståelse.

Jeg bruker stor bokstav og riktig tegnsetting.

38 bøye

naust

steiner

kai

klær

together = sammen

taller than= høyere enn

tower = tårn

joy = glede

wish = ønske

can = kan

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.

39
dobbelt

kjøtt

gjemmer

begynner

deilig

wet = våt

everything = alt

colourful = fargerik

hale = tail

ant = maur

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 Delta i filosofisk samtale. Gjenkjenne og og

reflektere over etiske spørsmål.

Uke 38 3A: Henrik

3B: Thealuna

Sosial kompetanse Jeg kan invitere andre med i leken.

Jeg kan være en god venn.
Uke 39

3A: Erle

3B: Aksel

Musikk

Eksperimentere med rytmer og sette sammen

mønstre til komposisjoner.
Uke 40

3A: Ragnar

3B: Helle



Lekser

til tirsdag til onsdag til torsdag til fredag

Uke 38 Norsk

Les Tuba Luba s. 22 - 23.

Gjør spørsmål og oppgaver

s. 23

Skriv gloser og øveord inn

i den lilla boka.

Ukens elev 3B (til

mandag)

Thealuna

Matte

Multi s. 12 og 13.

Ekstra s. 14.

Engelsk

Øv på gloser

Numbers

Norsk

Les Tuba Luba s. 24.

Gjør spørsmål og oppgaver

s. 24.

Engelsk

Ark

Norsk

Øv på øveordene. Vi har

diktat hver fredag.

Engelsk

Øv på gloser

Ukens elev 3A

Henrik

Uke 39 Norsk

Les Tuba Luba s. 25.

Gjør spørsmål og oppgaver

s. 25.

Ukens elev 3B (til

mandag)

Aksel

Matte

Multi s. 15 og 16.

Ekstra s. 17.

Engelsk

Shapes

Øv på gloser

Norsk

Les Tuba Luba s. 26.

Gjør spørsmål og oppgaver s.

26.

Engelsk

Ark

Norsk

Øv på øveordene. Vi har

diktat hver fredag.

Engelsk

Øv på gloser

Ukens elev 3A

Erle

Ekstra Engelsk shapes and

numbers

Tastaturbo Aski Raski Gangetabell

MSØ

Hilsen oss på tredjetrinnet

Tone Kristin, Camilla, Benedicte, Maren og Celine

https://skolenmin.cdu.no/komponent/the-big-numbers-fill-in-the-missing-letters-6095056664c6e6041fcf4274?_=3-trinn/english/the-party-6011625c474d8871f88bc726-5e4fc2e75d611500188096ba-608911bae73565b207f36ab3
https://skolenmin.cdu.no/komponent/the-shapes-learn-words-60893fba3e6c6497986e3445?_=3-trinn/english/the-party-6011625c474d8871f88bc726-5e4fc2e75d611500188096ba-608911bae73565b207f36ab3
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/

