
INFORMASJON FOR 3. TRINN                                    UKE: 5                                                    DATO: 30. januar - 4. februar
Ukens info:

Vi tar en liten tur til myra på onsdag.
Vi lager bål, så ta gjerne med grillmat :)

Beskjeder til oss: Send sms til +4759444519 og start
meldingen med 3Trinn, og skriv deretter meldingen deres.

http://www.minskole.no/tunballen

På skolen jobber vi med:

Matematikk: Multiplikasjon - ganging.
3 og 4 - gangen.

Norsk: Ord med stum g. I noen ord skriver vi g, men
uttaler den ikke. Vi sier at g er stum. Se øveordene.

Engelsk: Home and Family
- different buildings/houses
- teamwork

- Sunn kropp og godt sinn -

Denne uken har vi fokus på trivsel,
takknemlighet og gode gjerninger.

Vi har også fokus på sunn helse og
oppfordrer til å gjøre matpakken ekstra

sunn denne uken.

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

Norsk:
● Les 10 minutter i egen bok.
● Les s. 150  i Zeppelin

lesebok.

Matte: Gjør et ark i leksemappa.

Engelsk:
●Les og oversett s. 38 - 39 i Quest

textbook.

Norsk:
● Les 10 minutter i egen bok.
● Les s. 151 i Zeppelin lesebok.

Skrivelekse: Gjør oppgavearket om
verb.

Norsk:
● Les 10 minutter i egen bok.
● Les s. 152  i Zeppelin

lesebok.

Matte: Gjør et ark i leksemappa.

Norsk:
● Les 10 minutter i egen bok.
● Les s.150-152 i Zeppelin

lesebok

Engelsk:
●Les og oversett s. 38 - 39 i Quest

textbook.

Matte: Øv/pugg på 3 og 4 - gangen. Øv litt hver dag. Husk, ikke bare øv i rekkefølge - hopp litt fram og tilbake.
Norske øveord: endelig, deilig, herlig, veldig, koselig
Engelske gloser: I live - jeg bor, find - finn, brick - murstein, two floors - to etasjer, block of flats - boligblokk, palace - slott. Øv litt hver dag!
Du skal kunne si, lese og oversette ordene. Vi tar en 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


Ukas grublis

Knut er dobbelt så gammel som Per.

Per er dobbelt så gammel som Henrik.

Henrik er 9 år yngre enn Knut.

Hvor gammel er  Per?


