
Ukeplan for 3B, uke 19
Sosialt mål
Jeg snakker fint til andre.
Jeg kan tenke grønne
tanker.

Lese og skrive:
Jeg kan skrive ord med
stum d. (For eksempel
med, sand, land)

Engelsk:
Jeg kan lese og forstå en
tekst og svare på spørsmål
til teksten.

Regning:
Jeg kan se sammenhengen
mellom multiplikasjon og
divisjon.

Lekser
mandag til
onsdag

Regning: Gå inn på MatteMaraton, arbeid i minst 15 minutter på mandag
og minst 15 minutter på tirsdag. Det er lov å arbeide lenger.

Fysisk aktivitet: Kan du gå en liten tur? Kan du hoppe på trampoline? Kan
du sykle en tur?
Jo mer du er i aktivitet jo flere km kan du legge inn på matteMaraton under
distanse. (En time med hopping på trampolina gir 3 km.)

Ukelekse Engelsk: Quest Textbook p. 61 The Hare and the Tortoise les minst 3
ganger og oversett så godt du kan.
Workbook p.47. Number and write

Info til hjemmet
Hei!

I jente og guttegruppene så fortsetter vi samtaler om grønne og røde tanker og hvordan følelser kan styre tankene. Det
er veldig gøy å se hvor gode de har litt til å sette ord på hvordan de tenker og føler. Målet er jo at de røde tankene skal
bli erstattet med grønne slik at det ikke blir negative handlinger.

Tusen takk for fine samtaler. Det er noen som også skal gjennomføre utviklingssamtaler i denne uka også.

Utrolig gøy å se aktiviteten og innsatsen hos elevene i arbeidet på MatteMaraton. I denne uka så er det dette som er
lekse og jeg håper at alle kommer seg inn på kikora.no for å gjøre oppgaver. Her skal elevene også registrere den
fysiske aktiviteten som sykling, sparkesykling, løping eller det å gå utenom organisert trening. De kan føre inn at de
sykler/går til trening, men ikke treningen. Annen fysisk aktivitet som varer i en time belønnes med 3 km. Hjelp elevene
å føre inn slik at det blir riktig. De ser ikke at det ble ført inn før jeg har godkjent. For å få et lodd i trekning om premier
må elevene ha fullført både 200 riktige oppgaver og 42,2 km i fysisk aktivitet.
LYKKE TIL!! Heia 3B!!

På onsdag vil vi markere 17. mai med sang og litt kos. Håper alle får en fin feiring nasjonaldagen HIPP HIPP HURRA.
På fredag er det en inneklemt dag. Både skole og SFO er stengt.

Ha en fin uke!
mvh alle på 3.trinn!



Et godt sted å være. Her vil vi lære.
Timeplan

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30-09.15 Norsk
Tverrfaglig
“Nysgjerrig”

Vi sjekker ut
hypotesene vi har
laget.
Legg en plan

● 3

Kunst og håndverk

17.mai-forming

Norsk
Vi skriver en
fortelling

Kristi
himmelfartsdag

Fri

Skole og SFO
er stengt.

09.15-10.00 Norsk
Vi leser eller
hører på ei
lydbok.

10.15-11.15 Matematikk
MatteMaraton

KRLE
Link til livet.
“Skam”

Matematikk
MatteMaraton

11.40-12.25 En case.
Felles i
klassen/gruppe
arb.
Grønne og røde
tanker.

Gym:
Gamle leker
fortsetter

Musikk

17.mai sanger

12.35-13.25 Engelsk
Hobbies
artiklene a - an

Matematikk
Mattemaraton

13.25-13.55 Leksegruppe

Kontaktinformasjon

Kontor 3.trinn: Tlf.90754902  Mail: 2012Voiebyen@gmail.com
Skolens sentralbord: Tlf: 90795872 skolens hjemmeside: www.minskole.no/voiebyen
Helsesykepleier: Vibeke Vegtun Vibeke.Vegtun@kristiansand.kommune.no Telefon:
Mail: marita.frohaug@kristiansand.kommune.no

klara.anett.alfsen@kristiansand.kommune.no
Foreldrekontakter: Marianne (Emil RA): 97176897 og Birgitte (Emìl GA): 48023173
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