
INFORMASJON FOR 3. TRINN UKE: 35 DATO: 30.aug - 3.sept
http://www.minskole.no/tunballen

Ukens info:
● Skolefotografering onsdag 1.september for både 3A og 3B.

Elevrådet fotograferes fredag 3.september.
● Gym tirsdag for begge klasser.
● Om noen har gamle ukeblader liggende, kan elevene gjerne ta med

til skolen. Skal brukes til prosjekt.
● Engelsk: Elevene øver foreløpig på ord og setninger ved å lese,

snakke og oversette dem. Senere i høst, begynner vi også med at
noen ord skal skrives i lekse - altså skrevne gloser. Ny beskjed om
dette vil bli gitt da.

På skolen jobber vi med:

Matematikk: Repetisjon

Norsk: Lesing og skriving til tema,
faktatekster, BOI-overblikk på
tekster vi møter

Engelsk: Colors and numbers

Visste du at...
en voksen marihøne kan spise 50 bladlus
om dagen? Det er mye bedre å ha en flokk
marihøner i rosebuskene enn å sprøyte
rosene med gift.

Tema:

Fellestema på skolen i ukene fremover:

“Dette lurer vi på”.
Vi lager terrarium og forsker på
småkryp.

- Undring og utforskning
- Problemstilling og hypoteser
- Nysgjerrigpermetoden

https://www.nysgjerrigper.no/nysgjerrigp
ermetoden/

Lekser i løpet av uka Leselekse - les hver dag

Skriving: Gjør oppgavene på arket om yrende liv (ikke “småkrypsafari”)

Matte: Gjør begge mattearkene i rød mappe.

Engelsk:
- Se nederst på planen.
- Hvis Quest textbook ennå ikke har fått bokbind, må du gjøre dette

denne uka.

Gul: les merkede felter på arket du har fått i rød mappe

Blå: les arket om yrende liv som du har fått med i rød mappe

Grønn: les arket om yrende liv som du har fått i rød mappe

Norsk øveord:
Engelsk: Du skal lese, si og oversette ord og setninger. Øv ca. fem minutter hver dag.

● Engelsk øveord: one - en, two - to, three - tre, four - fire, five - fem, six - seks, seven - sju, eight - åtte, nine - ni, ten - ti
● Engelsk øvesetninger: 1. What is your favorite number? 2. My favorite number is _______.  3. How old are you? 4. I am ____ years old.
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