Kompetansemål – uke 34 - 3. TRINN – 2017

Tema: Oppstart
MÅL FOR UKE 34

MÅL FOR UKE

Mål I norsk

-skrive enkle beskrivende og fortellende tekster.
-bruke setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift

Mål i matematikk

-utvikle, bruke, og samtale om varierte regnestrategier for addisjon og
subtraksjon av tosifra tall og vurdere hvor rimelig svarene er

Mål i engelsk
Mål naturf./samf.f.

Den positive loven

ARBEIDSRO: Jeg kan bruke hviskestemme når jeg samarbeider. Jeg kan bruke vanlig innestemme når jeg leser eller forteller noe i klassen.

Til foreldrene

VELKOMMEN tilbake til et nytt skoleår. Gleder meg til å samarbeide med dere om elevene deres. (det ble meg likevel) :-)
I år har vi fått klasserom i «gulbygget». Vi har garderobe ved inngang 2. dør på venstre side når dere kommer inn porten. Gode lokaler for klassen vår. Skolen har
gått over til hele timer for beregning av timetall. Elevene får kortere dager men noe lengre økter med jobbing/undervisning. Dette må «gå seg til» etter hvert.

På trinnet i år:
Åsill – kontaktlærer
Liv Anne – timelærer
Anne Kirsti – spes.ped.lærer

Einar - fremmedspåk
Trine - assistent
Lisa – støtte onsdager og torsdager

PLAN FOR UKE 34
MANDAG 21.08

TIRSDAG 22.08

ONSDAG 23.08

TORSDAG 24.08

09.00-

Morgenmøte:
Oppstart med samtale
og gjennomgang av
regler og diverse.

Utlevering av norskbøker
og gjennomgang av
trivselsreglene

Korps i skolen.
Til 09.45

Vi lager sommerbok

11.00-

Mat og

Mat og

11.45

pause

pause

Krle/forming

Uteskole –
Mat og pause

11.45-

Vi går til skolehagen

Mat og pause

Logg/sommerboka
Utegym

12.30-

Vi jobber videre med
sommerboka

Naturfag/samf.fag

11.00

12.30

FREDAG 25.08

Naf/samf –utlevering av
bøkene i naf/samf.

Utlevering av mattebøker

Norsk
Ferdig kl. 13.00

Ferdig kl. 12.45
 Ha ei riktig fin helg .

13.30

og oppstart i matteboka

Ferdig 13.30

PLAN FOR UKE 24
TID

MANDAG 12.06

TIRSDAG 13.06

ONSDAG 14.06

TORSDAG 15.06

FREDAG 16.06

09.00-09.45

Morgenmøte

Morgenmøte –

Morgenmøte

Morgenmøte

Morgenmøte

1. Økt

No:

No: vi repeterer er, her,
der. Skrive setninger med
stor bokstav først og
punktum til sist.

NO: beskrive skolehagen
vår - uteskoleboka

Krle: filosofi/etikk

Lesing/skriving/data:
Gruppe 1
09.45-10.30

NB NB NB
___»___

10.45-11.30

Svømming: Gruppe 2
Siste svømming i år.

Vi planter i skolehagen
NO: leseforståelse

GYM: Utegym

12.15-12.50
12.50-13.30

Eng: stjerneløp med
engelske ord.

Ma: repetisjon - areal

13.45-14.30

Ferdig 13.30

Ferdig 14.30

Ferdig kl. 13.30

Ma: rep - areal

Ferdig 11.30

Lesing , skrifforming leseleksa

Ha ei riktig fin helg 

Ferdig 14.30

LEKSEPLAN FOR UKENE 23 OG 24
UKE 23

MATEMATIKK

ENGELSK

NA.F/SAMF.F

NORSK
Les i nivåboka du har i meldemappa.
Skriv hva boka heter og skriv to
setninger om innholdet i boka. (bruk
skriveboka)

Kopiark i meldemappa

Lær ordene:

NORSK

MATEMATIKK

ENGELSK

Les i nivåboka du har i meldemappa.
Skriv hva boka heter og skriv to
setninger om innholdet i boka. (bruk
skriveboka)

Kopiark i meldemappa

Lær ordene:

UKE 24
NA.F/SAMF.F

Beste hilsen

Liv Anne og Åsill

se minskole.no/buksnes

