
3.trinn uke 22
30.5 - 3.6

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 gjør noe som gleder andre.

Læringsmål:

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

Matte: Jeg kan forklare hva divisjon (deling) er, og forstår at multiplikasjon og divisjon er motsatte

operasjoner.

Engelsk:Jeg leser engelsk tekst og lærer om engelskspråklige byer.  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 hvorfor sebraen har striper.

Tema: Islam og religiøse høytider i ulike religioner

Timeplan:

Start Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30 Matematikk Norsk Kor 1.-3.trinn Norsk Matematikk

09.25 Bibliotek Stasjoner Stasjoner Matematikk og

spill

Stasjoner

10.10 NSM

10.55 Tur til

Krossebanen med

fadderne

Mat og storefri Mat og storefri

11.45 Engelsk Klassens time NSM/KRLE K og H

12.30 Matematikk Slutt 12.30

Slutt 13.30
Leksetid til 14.00

Leksetid til kl. 13.45

● Sommerfugllarvene spiser og spiser. De er blitt ganske store, og vi må fylle på med

friske nesler annenhver dag.

● Siste uke med Mattemaraton. Her går det unna!  Logg inn med Feide på Kikora

https://kikora.no/ .

● 1.juni kl 17.30-19.00 er det Solholmenløpet. Finn frem joggeskoene og sett av

ettermiddagen. Invitasjon ligger i sekken. Trinnet med flest deltakere vinner årets

pokal. Arrangementet er gratis.

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

● Onsdag 15.juni blir det sommeravslutning for 1.-3.trinn i Ravnedalen. Vi ordner litt

underholdning fra scenen. Invitasjon kommer i sekken.

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

Leselekse:

Liten bok. Husk lesekort.

Mattemaraton

Leselekse:

Liten bok. Husk lesekort.

Mattemaraton

Engelsk: Showbie og

øveord.

Leselekse:

Liten bok. Husk lesekort.

Mattemaraton

Engelsk: Showbie,

talenotat og øveord.

Leselekse:

Liten bok. Husk lesekort.

Mattemaraton

Engelsk: biggest (største) city (storby) a lot (mye) burning (brenner) fetch (hent) engines (brannbil) fire

(brann) famous (berømt) zoo (dyrepark)

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

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.




