
3.trinn uke 37
13.9.- 17.9

Kontaktlærer: karianne.pedersen@kristiansand.kommune.no

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

Klassekontakter: ingfrid_k@hotmail.com (mor til Embla)

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

Ring kontoret: 38004170

Sosialt mål: Jeg inkluderer andre i leken. Jeg er en god venn.

Læringsmål:

Norsk: Jeg kan forklare hva substantiv og verb er (se fokusord).

Matte: Jeg kan fortelle hvor mange hundrere, tiere og enere det er i et tall. F.eks i 752 er det syv hundrere,

fem tiere og 2 enere: 700+50+2.

Engelsk: Jeg øver på å skrive de engelske glosene. Jeg leser engelsk.

Samfunnsfag: Jeg kan forklare hva medbestemmelse og demokrati betyr.

Timeplan:

Start Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30 Norsk “Girl Tech”

Jentene MÅ være

klare til å gå 8.30

Ta med mat og

drikke.

Norsk Gym Musikk

09.25 Gym

Bibliotek

Mattestasjoner Matematikk

engelsk

Norskstasjoner

10.10

10.55 Mat og storefri Mat og storefri Mat og storefri Mat og storefri Mat og storefri

11.45 Naturfag Guttene har en fin

og annerledes dag

på skolen

Kor 1.-3.trinn Krle K&H

12.30

Slutt 12.30
Slutt 13.30 Slutt 13.15 Slutt 13.15 Slutt 13.15

● Tirsdag skal jentene til biblioteket i byen for å delta på  “Girl Tech”. Dette er et opplegg som

skal inspirere jenter til å få interesse for teknologi. Det blir koding, utforsking og moro. Vi er

tilbake på skolen 13.30. Guttene får en litt annerledes dag på skolen med bl.a ulikt

konstruksjonsmateriell, koding og lek.

● “MyMachine”; Vi har nå tegnet utkast til våre drømmemaskiner individuelt og i grupper.

Studentene fra elektrolinja på UiA tok med seg tegningene, og skal nå utarbeide en prototype,

som vi skal får se en gang i november. Veldig spennende!

● En ny Norli lesekampanje er i gang. Registrer deg som ny leser her: www.norlijunior.no .

Klassekoden er: UZSX

● Husk foreldremøte på skolen torsdag 16.september kl. 17.30. Se innkalling i meldemappa.
● Vi oppfordrer alle til å abonnere på skolens hjemmeside og melde dere på nyhetsbrevet.

Det kan dere gjøre her: www.solholmen.no Da vil dere motta mail med en gang det skjer

noe på siden du abonnerer på.

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

Leselekse:

Småbøker i mappe.

Les minst 15 min. Fyll opp

tiden med selvvalgt

lesestoff.

Signer på lesekort.

Matematikk: arbeidsark

Leselekse:

Småbøker i mappe.

Les minst 15 min. Fyll opp

tiden med selvvalgt

lesestoff.

Signer på lesekort.

Engelsk: Leselekse

Showbie. Les høyt for en

voksen hjemme.

Leselekse:

Småbøker i mappe.

Les minst 15 min. Fyll opp

tiden med selvvalgt

lesestoff.

Signer på lesekort.

Engelsk: Leselekse Showbie.

Send inn talenotat.

Leselekse:

Småbøker i mappe.

Les minst 15 min. Fyll

opp tiden med selvvalgt

lesestoff.

Signer på lesekort.

Norsk:Skriv til bildet.

Arbeidsark.

Engelske ord og uttrykk: This is a rubber (Dette er et viskelær) I can draw (Jeg kan tegne) Would you like

to play? (Skal vi leke sammen?) Music is my favourite lesson (Musikk er mitt favorittfag) Norwegian (norsk)

assembly (samling) read (lese) write (skrive) colour (fargelegge) tablet (læringsbrett) seesaw (vippe) swings

(ronse) pencil case (pennal) English (engelsk) Maths (matte) slide (rutsjebane)
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Fokusord

regel En regel er bestemmelser som
forteller hva man kan gjøre/ikke
gjøre, noe man er pålagt å følge.
Mange områder i et samfunn er
regulert av regler. I klassen har vi
f.eks klasseregler som alle har
vært med på å lage, og som alle
må prøve å følge så godt som
mulig.

empati Empati betyr å kunne forstå og
sette seg inn i andres følelser, og å
oppfatte hvordan andre har det.

flertall I et valg er flertall personen eller
partiet som får flest stemmer.

mindretall De som er i mindretall i et valg, er
en person eller et parti som har fått
mindre enn halvparten av
stemmene.
I klassen vår er guttene i
mindretall, fordi det er flere jenter
enn gutter.

substantiv Substantiv er navn på ting,
personer eller steder. Vi kan kalle
substantiv for tingord.
Vi deler substantiv i egennavn og
fellesnavn. Egennavn begynner
med stor bokstav. Fellesnavn kan
vi sette en, ei eller et foran.

verb Verb er ord som forteller hva vi
gjør. Vi kan kalle verb for gjøreord.


