
Navn:_________________________ __   

UKE:  6 og 7               UKEPLAN 3.KLASSE                                
Læringsmål   

Jeg kan/vet   

Norsk   Lese, reflektere over og samtale om egne og andres tekster  
Skrive ord med sk- og skj- lyd 

KRLE   Fortelle om jødedommen 

Engelsk    Kjenne igjen og bruke adjektiv i setninger 

Matematikk    Oppgi lengder i m, dm ,cm og mm 

Bruke 2,5 og 10 gangen i hoderegning og oppgaveløsning 

Navnene på rutene i et rutenett 
 

Naturfag   Fortelle om det jeg har funnet ut om utdødde dyr, og hvordan de levde 

Samfunnsfag    Plassere hjemsted, kommune og fylke på kartet  

 
   

Timeplan uke   5.2. - 9.2                             12.2 – 16.2  

Tidspunkt   Økt   Mandag    Tirsdag   Onsdag    Torsdag    Fredag    

8.50-10.40   
   

   
   
   

   
   

1   
2   
   

Arbeidstime   
Olweus   

   
Svømming  

   
Veiledet 

matematikk  

   
Måne: Krle  
Sol: gym   

   

  
   

Uteskole  

   
   
   

   
   

3   
4   

   
Sol: Matematikk   

Måne: Engelsk  

  
Måne: Matematikk  

Sol: Engelsk  

   
Veiledet norsk    

   

10.40-
11.45   

   Mat/friminutt   Mat/friminutt   Mat/friminutt   Mat/ friminutt   Mat/friminutt   

    
11.45-
13.15   

5        
Veiledet norsk  

   

           Lesekvart   
Samfunnsfag   

   

   
Engelsk    

Naturfag    
   

 Måne: gym  
  Sol: Krle 

  
K/H   6   

7   Arbeidstime i 
flere fag   

   
   

God helg!   13.15-
13.30   

       friminutt       
I uke 6 markerer vi 

samenes 
nasjonaldag hele 

dagen 

      friminutt     friminutt   

13.30-
14.30   

8   Veiledet norsk    
   

Musikk   
Bibliotek   

Veiledet norsk    

9   

Slutt      14.30   12.45   14.30   14.30   12.45   

   
Våre mailadresser:   
cecilie.kothe-naess@fosenskole.no , tlf: 19123041940037 (meldingsbok)   
Marianne.Schanke@fosenskole.no ,tlf: 19123041940062 (meldingsbok)    
torunn.risver@fosenskole.no : tlf: 19123041940056 (meldingsbok)   
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NB! NB! NB!  
Vi har blitt enige om at dere kan sende alle kontaktlærer meldinger om fravær og annet. 
Da slipper dere å tenke over når noen har fri. Lag ei gruppe med alle numrene våre  
Skolens hjemmeside: www.minskole.no/botngardskole  

Informasjon:   
Hei!   
Det blir ingen svømming i uke 6. Bassenget er stengt. Gruppe C får derfor svømming i uke 7. 
Ny revidert svømmeplan blir lagt ut på hjemmesiden vår i uke 7. 
Som dere ser, er det flere mål i matematikk, fordi elevene har kommet ulikt i 
matematikkboka. IKKE gjør mer enn det vi har ringet rundt! 
Tirsdag 6. februar markerer vi samenes nasjonaldag hele dagen. Vi baker, ser film og gjør 
oppgaver. 
    

Lekser uke 6 og 7  
Leselekse    
hver dag   
    

Se lesebestilling som ligger i leksemappa 

 

 

   

Norsk       De som er på lesekurs forholder seg til de oppgavene som blir gitt der 

Skriv ordene med sk- og skj- lyd, som du finner i leseleksa, i skriveboka  

   

   
Matematikk    
   

   
Gjør de sidene som er satt ring rundt  (er for begge ukene)   

Engelsk    Øv på å lese verset som ligger i mappa. Kommer på tirsdag i uke 6 

(Bokstaven M og N )   

  
 

http://www.minskole.no/botngardskole

