
 

LEKSER OG INFORMASJON FOR 3. TRINN                                 UKE: 7            DATO: 10.02 - 
14.02 
http://www.minskole.no/tunballen 
Minner om at alle beskjeder skal sendes inn via Visma appen, 
før kl 8.  

 
● Reflekskonkurransen varer ut februar. Husk å bruke refleks 

fortsatt. 
● Skriv glosene i gloseboka på mandag. ØV LITT HVER DAG PÅ 

GLOSENE! 
Øv på quizlet minst en gang hver dag. Følg lenken under: 

https://quizlet.com/_7y0osd?x=1jqt&i=w8i78 
● Gruble.net er en god side for å øve på gangetabellen, deling og 

klokka.  
● Vi mangler en del bøker til 

Songdalen bibliotek. Kan alle 
sjekke hjemme? 

● Foreldremøte blir 12. februar 
kl 18-19 i klasserommet, vel 
møtt! 

Dette holder vi på med på skolen 
denne uka: 
 
Norsk: Fortellinger og lureord.  
Øveord: koselig, ærlig, under, 
brød, tung. 
Matematikk:  Nytt kap: Talljakt. 
Addisjon/subtraksjon, 
tekstoppgaver, baklengsregning(vi 
vet svaret), hoppe med 1, 10 og 
100 om gangen, dobling, 
hoderegning 
Engelsk:  
Adjectives. 
 

Ukas faglige mål: 
Norsk:  
- Jeg kan skrive en fortelling med 

overskrift, innledning, midtdel og 
avslutning.  

Matematikk: 
- Jeg kan øke med 10/ 100 av  gangen 

og jeg kan trekke fra 10/ 100 av 
gangen  

Engelsk: 
- Jeg kan forklare hva et adjektiv er. 
- Jeg kan finne og bruke adjektiv i 

setninger. 
 
Sosialt mål:  

- Jeg holder orden på tingene 
mine i klasserom og garderobe. 

TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG 

http://www.minskole.no/tunballen
https://quizlet.com/_7y0osd?x=1jqt&i=w8i78


Norsk: Les 15 minutter i den 
lille boken. Husk å signere på 
lesekortet. 
 
Husk underskrift på og 
retting av målprøve! 
 

Norsk: Les 15 minutter i den lille 
boken. Husk å signere på 
lesekortet. 
Matte: Gjør ark i matteheftet 
Engelsk: 
- Les og oversett s. 40 - 41 i 

textbook  
- Øv på gloser 

Norsk: Les 15 minutter i den lille 
boken. Husk å signere på 
lesekortet. 
Engelsk: 
- Les og oversett s. 40 - 41  i 

textbook  
- Øv på gloser 

Norsk: Les 15 minutter i den lille 
boken. Husk å signere på lesekortet. 
Øveord: koselig, ærlig, under, brød, 
tung. 
Skriv en setning med hvert øveord, 
husk at det er finskrift.  
Engelsk: 
- Les og oversett s. 40 - 41 i Quest 

textbook  
- Øv på gloser 

Gloser: happy - glad, square - firkantet, castle - borg, town - by, scary - skummel, haunted - hjemsøkt 
 


