
3.trinn uke 21
27.5 - 31.5

Kontaktlærer: karianne.pedersen@kristiansand.kommune.no

Kontaktlærer: karianne.s.velken@kristiansand.kommune.no

Klassekontakter: lrossaak@icloud.com (mor til Elvis)

Klassekontakter: ingvill.tjernoe@gmail.com (mor til Jade)

Kontoret: 38004170

TRINNTELEFON: 90997358

3

Sosialt mål: Vi kan sette oss inn i andres følelser, og skjønner at ikke alle opplever ting likt.

Læringsmål:

Norsk: Jeg skriver tekster med funksjonell håndskrift og med tastatur.

Matte: Bruke ulike strategier feks dobling i multiplikasjon opp til 10. Jeg trener/synger på 7, 8 og 9 gangen.

Engelsk:Jeg leser engelsk tekst og gjenkjenner ord om byen. Jeg øver på de nye engelske ordene. Jeg leser inn

talenotat.

KRLE: Jeg vet at islam er en av de fem verdensreligionene.

Samfunnsfag: Jeg vet at det er viktig å snakke fint om og til hverandre også på nettet.

Naturfag: Jeg vet at dyr bruker farger for for å kamuflere seg.

Tema: Islam og religiøse høytider i ulike religioner

Timeplan:

Start Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30 Norsk Norsk Kor 1.-3.trinn

Kristi

Himmelfartsdag

Fri
09.25 Bibliotek Stasjoner Stasjoner

10.10 Gym

10.55 Mat og storefri Mat og storefri Mat og storefri

11.45 NSM Engelsk Klassens time

12.30 Matematikk Matematikk Slutt 12.30

Slutt 13.30
Leksetid til 14.00

● Vi fortsetter med Mattemaraton. Her er det fortsatt stor iver og fysisk aktivitet på

mange av dem.  Logg inn med Feide på Kikora https://kikora.no/ .

● 1.juni etter skoletid er det Solholmenløpet. Finn frem joggeskoene og sett av

ettermiddagen. Invitasjon kommer.

● Husk å levere biblioteksbøkene når du er ferdig med dem.

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

Leselekse:

selvvalgt lesestoff

Mattemaraton

Leselekse:

selvvalgt lesestoff

Mattemaraton

Engelsk: huge (kjempestor) they (de) diving (stuping) just in time (akkurat i tide) let’s = let us (la oss) went

(gikk) saw (så - fra verbet å se) fun (gøy) tea (her: kveldsmat) Bøye verbet to have: I have, you have,

he/she/it has, we have, you have, they have (jeg har, du har, han/hun/det har, vi har, dere har, de har)

UKELEKSE: Jobb gjerne litt på mattemaraton hver dag https://kikora.no/
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Kristi
Himmelfartsdag

Kommer førti dager etter
påske. Da feirer kristne at
Jesus dro til himmelen.
Denne dagen er alltid en
torsdag

Pinse Ordet pinse er gresk og
betyr femti. Det er fordi
pinse er femti dager etter
påskeaften. Pinsen blir også
kalt kirkens fødselsdag

Islam Islam er en av
verdensreligionene. De som
tilhører islam kalles
muslimer. Muslimer tror på
en Gud. Koranen er
muslimenes hellige bok.

Ramadan Ramadan: Den viktigste
muslimske høytiden kalles
ramadan. Ramadan varer i
en måned, og skal være en
tid til å tenke på Gud. I
ramadan skal muslimene
faste, altså ikke spise eller
drikke, fra daggry til
solnedgang. Dette gjelder
bare voksne som er friske,
og ikke barn.

De fem søyler Islam har fem søyler. Det er
leveregler som hjelper
muslimene i å holde på
troen sin: De skal bekjenne
at Allah er Gud og at
Muhammed er hans
sendebud. De skal
be fem ganger om dagen,
faste i ramadan, reise på
pilegrimsreise til Mekka
minst én gang i livet, og de
skal gi til de fattige og de
som trenger det.




