
19.10 - 23.10

MAN TIRS ONS TORS FRE

UKE

43Faglige mål:
Norsk: Jeg kan skrive ord med O for Å
Matte: Jeg kan fylle inn og lese av en 
talllinje. Jeg kan hoppe med 2, 5 og 10'ere 
på en talllinje.
Engelsk: Jeg kan lese og forstå en engelsk 
tekst om Halloween.

. 

1. og 2. økt: Norsk
Tema: O for Å
- Stasjoner

3. økt: Plantime
Gjennomgang av:
- ukeplan
- leselekse

4. økt: Norsk
Prosjekt: "helter og 
heltemodige 
gjerninger"

1. og 2. 
økt: Matematikk
Tema: Talllinje
- Stasjoner

3. økt: Kulturskolen

4. økt: KRLE
Den gylne regel

1. Engelsk økt:
Tema: Halloween

2. økt: Norsk
Prosjekt: "helter 
og heltemodige gjerni
nger"

3. og 4. økt: Den 
kulturelle 
skolesekken
Rasmus – Verdens 
beste band 
(1-4. Trinn)

1. økt: Matematikk
Tema: Talllinje
- Stasjoner

2. økt: Norsk
Gjennomgang 
av leselekse

3. økt: SFO

4. økt: Samfunnsfag
Prosjekt: "Den 
fantastiske kroppen"

1. økt: Naturfag
Prosjekt: 
"Den fantastiske 
kroppen"
2. økt: SFO

3. økt: Kroppsøving
Uteskole
Prosjekt: 
"Den fantastiske 
kroppen" – Spill og lek

4. økt: Norsk
Uteskole
- Ordstaffetter

Sosialt mål: I klassen vår skal 
det alltid være greit å svare, 
selv om det er feil.



Ukens leselekse

Vennlig hilsen…
Lærerne på 3. trinn

Uken som gikk

Leksen er i ukepermen. 
Du skal lese leksen hver dag 
frem til torsdag.

Elevene kan i samarbeid med dere
hjemme velge om 
de skal lese soltekst eller månetekst

Oppdrag: Sett en ring rundt alle ordene 
med O for Å du finner i teksten

Vi har hatt en fin uke etter endt ferie, og kommet oss 
inn i rutiner igjen.
I matte jobbet elevene med å telle med 2-, 5- og 
10'ere, samt repetere hva begrepet dobbelt og 
halvparten betyr.
I norsk jobbet vi med spørresetninger og avsluttet 
uken med å intervjue hverandre på uteskole. Nå har 
elevene også startet opp med å skrive nyhetsartikkel 
på data/ipad i prosjektet om "helter og heltemodige 
gjerninger". Dette syns elevene er spennende.
De har også brettet spå etter engelske instruksjoner 
og vi har spilt engelsk "jepordy-games".
I naturfag, samfunnsfag og kroppsøving har vi startet 
opp med et tverrfaglig prosjekt om hvordan kroppen 
er bygd opp, hvordan vi kan bruke den og holder den 
frisk, samt hvordan personligheten formes.

Vi var også på "avdukning av kunst/ballvegg". Veggen 
var blitt veldig fin og det ble en storslått feiring med 
taler, "bobler" og dans :)


