
Lassa skole

3. trinn

Uke 34-35

Informasjon til hjemmet: Bursdagsbarn

Velkommen tilbake til nytt skoleår! Det var veldig kjekt å treffe alle ungene igjen. Vi fikk to fine oppstartsdager med god

tid til prat, lek og felles trinntur. Vi gleder oss til høsten sammen med denne gode gjengen.

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

★ Uteskole: Dette skoleåret vil uteskole være de to siste timene på torsdager.

★ Kroppsøving: Terje skal ha kroppsøving med klassene på fredager. Husk innesko og klær som er gode å bevege seg i.

★ Klær: Husk å merke alt av klær og sko.

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

★ Tuba Luba lesebok: Norsklekse. Boken må ligge i sekken da den skal brukes både til lekser og på skolen. Ta på bokbind.

★ Bokbind: Legg bokbind på skolens flergangsbøker. Husk at bøkene skal bli med tilbake på skolen, de må ikke ligge hjemme.

★ Multi Øvebok. Mattelekser. Boken må leveres inn torsdager. Vi bruker den på skolen torsdag og fredag.

★ Øveord og gloser. Skrives i egen bok hver uke. Øv på ordene gjennom uken. Test på fredager.

★ Beintøft: Lassa skole er med på Norges største gå-til-skolen aksjon. Registrering av bilfri ferdsel til skolen skal oppmuntre

til miljøvennlig og trygg skolevei.

★ Ansatte: Benedicte er tilbake etter permisjon og vi har fått lærling Celine med på laget. I september kommer Maren

tilbake fra foreldrepermisjon. I tillegg vil vi også i år ha elever fra Bergeland videregående i praksis et par dager i uken.

★ Ukens elev: Hver mandag (3B) og fredag (3A) vil en elev presentere noe for klassen. Det kan være en bok de liker, en skatt

de har funnet, et bilde e.l. Eleven skal fortelle hva det er, hvordan de bruker det, hvorfor de tok det med og hva de syns om

tingen. Ukens elev har derfor ekstralekse. Fint om dere lar eleven øve seg på denne seansen hjemme.

August

11. Filip

16. Mina

21. Live

26. Even

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.

34 blått

grått

stått

fått

gått

1 = one

2 = two

3 = three

4 = four

5 = five

Matematikk

Organisere og telle opp data, og vise i et

søylediagram.

Lese av et søylediagram.

35
foss

vanndam

demning

brønn

bekk

11 = eleven

12 = twelve

13 = thirteen

14 = fourteen

15 = fifteen

Engelsk

Lytte til og forstå ord og uttrykk i tilpassede

tekster. Lære tallord opp til 100.

Øveord og gloser skal skrives inn i egen bok

hver uke. Diktat og glosetest hver fredag.

Naturfag

Jeg vet hvorfor naturen, dyr og planter er

viktige for menneskene.
Ukens elev

KRLE Samtale om respekt for klasseregler og

hverandre. Formidle egne og andres erfaring.

Uke 35 3A: Ada

3B: Petter

Sosial kompetanse Jeg kan invitere andre med i leken.

Jeg kan være en god venn.
Uke 36

3A: Thorvald

3B: Live

Musikk

Eksperimentere med rytmer og sette sammen

mønstre til komposisjoner.
Uke 37

3A:

3B: Sondre



Lekser

til tirsdag til onsdag til torsdag til fredag

Uke 34 Norsk

Les Tuba Luba

s. 5 - 7.

Gjør spørsmål og

oppgaver s. 7.

(Se på eksempeltekst

som er limt foran i boka)

Matte

Multi s. 4-5.

Engelsk

Øv på gloser

Norsk

Les Tuba Luba

s. 8 - 9.

Gjør spørsmål og oppgaver

s. 9.

Engelsk

Ark

Norsk

Øv på øveordene. Vi har diktat

hver fredag.

Engelsk

Øv på gloser

Uke 35 Norsk

Les Tuba Luba

s. 10-11.

Gjør spørsmål og

oppgaver s. 10.

Ukens elev 3B (til

mandag)

Petter

Matte

Multi s. 6-7.

Engelsk

Øv på gloser

Norsk

Les Tuba Luba

s. 12-13.

Gjør spørsmål og oppgaver

s. 12 .

Engelsk

Ark

Norsk

Øv på øveordene. Vi har diktat

hver fredag.

Engelsk

Øv på gloser

Ukens elev 3A

Ada

Ekstra Tastaturbo Aski Raski Gangetabell

Hilsen oss på tredjetrinnet

Tone Kristin, Camilla, Benedicte og Celine

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

