
INFORMASJON FOR 3. TRINN                                UKE: 2                                                    DATO: 10. jan. - 14. jan.
Ukens info:
http://www.minskole.no/tunballen

Beskjeder til oss:
+4759444519 og start mld med Trinn3 og deretter meldingen
deres.

Minner om at elevene må ha innesko - som både kan
brukes inne på skolen, men også som gymsko.
Elevene må ha sko i gymsalen.

På skolen jobber vi med:

Matematikk: Oppstilt subtraksjon med og uten låning.

Norsk: Substantiv. Et substantiv kan være navn på:
- personer (mann, dame, Kåre, Silje)
- ting ( en kopp, ei mus, et hus)
- steder (Kristiansand, Svarttjønnheia)

Vi kan sette en, ei eller et foran et substantiv.

Engelsk: Home and Family
- Rooms in a house
- prepositions (in, on, inside, outside)

Neste uke begynner vi med nytt tema.
- Sunn kropp og godt sinn -

Lekse til tirsdag Lekse til onsdag Lekse til torsdag Lekse til fredag

Norsk:
● Les 10 minutter i egen bok.
● Les s.102 i Zeppelin lesebok.

Matte: Gjør et ark i leksemappa.

Engelsk:
●Les og oversett s. 30 - 31 i Quest

textbook.
●Lytt og øv på sangen “The family

song” på google classroom.

Norsk:
● Les 10 minutter i egen bok.
● Les s.102  i Zeppelin lesebok.

Gjør oppgave 3 på s.103 i Zeppelin.
Skriv i skriveboka di eller på
dokumentet i Google classroom.
Husk punktum, stor bokstav og
mellomrom mellom ordene.
Sett en farget strek under substantiv
som du har brukt i teksten din.

Norsk:
● Les 10 minutter i egen bok.
● Les s. 103 i Zeppelin lesebok.

Matte: Gjør et ark i leksemappa.

Norsk:
● Les 10 minutter i egen bok.
● Les s. 103 i Zeppelin lesebok.

Engelsk:
●Les og oversett s. 30 - 31 i Quest

textbook.
●Lytt og øv på sangen “The family

song” på google classroom.

Norske øveord: hvem - hva - hvor - hvordan - hvorfor - hvis Øv litt hver dag. Vi øver også på å skrive dem på skolen.
Engelske gloser: Lær å lese, si og oversette alle ordene på s. 30 - 31.
Vi tar en liten pause fra å stave ordene i lekse. Alle som ønsker det, kan selvfølgelig også øve på staving hvis de vil.

http://www.minskole.no/tunballen



