Ukeplan uke 34

3. trinn

Respektmål:
Fag:

Tema:

Mål:

Norsk:

Bok i bruk
Felles leseopplevelse

Jeg vet hva en setning er. Jeg kan skrive en setning med stor bokstav i
begynnelsen og punktum på slutten.

Matematikk:

Areal og måling

Jeg vet hva begrepet areal til en figur er. Jeg kan sammenligne areal
av ulike figurer.

Engelsk:

Numbers

I can count from eleven to twenty.
What is your phone number? My phone number is...

KRLE:

Etikk og filosofi

Jeg kan sette ord på tanker om universet og livet på jorda.

Samfunnsfag:

Bronsealderen

Jeg vet litt om hvordan de levde i Bronsealderen.
Jeg vet hva bronse er, og hva bronse ble brukt til.

Naturfag:

Ta vare på naturen

Jeg vet hva næringskjede og kretsløp i naturen er.

Lekser/dag:
Lesing:

Skriving:

Til tirsdag:
Zeppelin s. 7 og 8

Til onsdag:

Til torsdag:

Til fredag:

Zoo-Mysteriet
kap 2 så langt du
klarer.

Zoo-Mysteriet
kap 2 forsett det du
stoppet i går.

Zoo-Mysteriet
kap 2 les ferdig
kapittelet.

Mystiske gjester s.
15 - 17

Mystiske gjester s.
22-25

Mystiske gjester s.
35-38

Zeppelin språkbok
oppgave 3.
Skriv i lekseboka.

Regning:

Gloser:
Øveord:

Se baksiden for informasjon!

Informasjon:
Velkommen tilbake etter sommerferien! Tenk at dere nå er 3.klasse!
Håper alle er klare til å ta fatt på det nye året. Vi gleder oss!
I år er det mange som gleder seg til svømming. Det er 3A som skal ha svømming først.
Etter jul er det 3B sin tur. Svømmingen vil foregå på Øygard ungdomsskole hver
mandag, og det kommer buss til skolen som skal bringe og eleven frem og tilbake.
Bussen kjører fra skolen 08:30. og vi er tilbake til skolen ca. 11:30. Da skal elevene
spise lunsj. Svømmingen starter opp mandag neste uke (26.08) Husk badetøy!
Det er Silje Undheim og Eline Aabø Eeg som er svømmelærere.
Til svømmingen trenger elevene: badetøy, håndkle, såpe og badehette.
Vi starter året med felles leseopplevelse. 3B leser boksen Zoo-mysteriet og 3A leser
Mystiske gjester. Elevene vil få i lekse og lese i boka og svare på spørsmål til det de
har lest.
Etter hvert vil elevene får engelsk leselekse og gloser hver uke. Dette starter vi opp
med i uke 35.
Timeplanen ligger på hjemmesiden og har blitt sendt hjem som ranselpost.
Elevene må komme med oppladet Chrome book på tirsdag.
Alle bøker skal ha bokbind i løpet av uka.
Oppfordrer alle til å ha en postmappe som de kan legge ranselpost i.
Velkommen til Ingunn som bl.a er mattelærer i begge klassene.
maria.holmen@sandnes.kommune.no
kristina.stokkeland@sandnes.kommune.no
Ingunn.fostervold.lovik@sandnes.kommune.no

