
Ukeplan uke 34
3.trinn

Respektmål: Jeg inkluderer andre i lek og samtale.

Fag Tema: Mål:

Lesing og

Skriving

Sommerminner Lese tekster med flyt og forståelse og bruke

lesestrategier for å lære.

Regning Repetisjon Tall og posisjonssystemet.

English Welcome back to

school.

Get to know the new english book and the characters

in the book.

Lekser:

Fag / dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag

Lesing og

skriving:

Les s. 15 i Nye

Zeppelin.

Skriv ukas ord i

lekseboka 3

ganger

Les s. 16 i Nye

Zeppelin.

Les s. 17 i Nye

Zeppelin.

Lag en setning

til hvert av

ukas ord. Husk

stor bokstav og

punktum. Skriv i

lekseboka.

Les 15. minutt i egen

valgfri bok.

Regning: Gjør ark i hvit

perm.

Gjør ark i hvit perm.

Engelsk: Bla i og bli kjent

med den nye

leseboka i

engelsk. Legg på

bokbind.

Ukelekse: Legg bokbind på lese og fagbøker dere får med deg hjem. Ta bøkene med til skolen.

Ukas ord: våkne, gjeng, hyle, mobbe

Beskjeder:

Vi er allerede godt i gang med det nye skoleåret. Det var veldig kjekt å treffe elevene igjen

etter sommeren, og vi gleder oss alle til et nytt og innholdsrikt skoleår.

Nå i 3. klasse blir det svømming for elevene. 3A starter med svømmeundervisning allerede

mandag denne uka. Se eget skriv om dette til foresatte i 3A. 3B skal ha svømming på nyåret.



Husk innesko til å bruke på skolen og i gym. Joggesko eller sandaler som sitter godt på foten.

Zeppelin lesebok og CB skal ligge i sekken hver dag. Disse blir brukt både på skolen og

hjemme daglig.

Fremover finner dere ukeplanen på nettsiden og på Classroom (Ukeplan og info). Ta

gjerne kontakt med oss dersom dere lurer på noe.

Vi ønsker dere ei fin uke og en god start på det nye skoleåret.

Kontaktinformasjon:

3A: gry.ulriksen.bore@sandnes.kommune.no , hanna.renee.hiksdal@sandnes.kommune.no

3B: linda.ness@sandnes.kommune.no, ingunn.fostervold.lovik@sandnes.kommune.no
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