Kompetansemål – uke 45 og 46 - 3. TRINN – 2017
MÅL FOR UKE 45

MÅL FOR UKE 46

Mål I norsk

-strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og
avslutning – jeg-fortellinger og rettskriving

-strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og
avslutning og rettskriving

Mål i matematikk

- Utvikle og bruke varierte metoder for multiplikasjon og divisjon,
bruke de praktiske situasjoner og bruke den lille
multiplikasjonstabellen i hode regning og i oppgaveløsning

- Utvikle og bruke varierte metoder for multiplikasjon og divisjon, bruke
de praktiske situasjoner og bruke den lille multiplikasjonstabellen i hode
regning og i oppgaveløsning

Mål i engelsk

-jeg klarer å lese og forstå en enkel tekst. Jeg ser sammenhengen
mellom bokstaver og lyd, og trekke lydene sammen til ord

-jeg klarer å lese og forstå en enkel tekst. Jeg ser sammenhengen mellom

-jeg klarer å skrive noen gloser

-jeg klarer å skrive noen gloser

Mål naturf./samf.f.

-hva er en familie,-hva liker du å gjøre sammen med familien din?-hva
kan du glede familien din med?-hvordan kan vi få det fint sammen på
skolen?-hvorfor ha vi regler som skal følges?

-hva er en familie,-hva liker du å gjøre sammen med familien din?-hva
kan du glede familien din med?-hvordan kan vi få det fint sammen på
skolen?-hvorfor ha vi regler som skal følges?

Den positive loven

RESPEKT: Jeg er stille når andre snakker. Jeg hører etter hva andre har å fortelle.

Til foreldrene

GYMSKO OG TØFLER er VIKTIGE ting å ha med seg på skolen..

bokstaver og lyd, og trekke lydene sammen til ord

Bollesalg ukene 45,47,49. Bollene koster i år kr 5,I arbeidet med tema familie og venner, skal vi jobbe med miljøet i klassen. Vi har sett en liten tendens til at noen ikke er helt greie med hverandre og
utstenging og ekle kommentarer er noe av ingrediensen – spesielt i jentegruppa. Vi vil dele gruppa enkelte ganger i gutt og jentegruppe. Sosiallærer vil
konsentrere seg om jentegruppa.

PLAN FOR UKE 45

0900-

MANDAG 06.11

TIRSDAG 07.11

ONSDAG 08.11

TORSDAG 09.11

Ma: Lek med 2-gangen
og 5-gangen.

Krle: Hinduismen

Korps i skolen

Jobbe med vennskapJentene og guttene hver
for seg.

FREDAG 10.11

Forming: vi gjør ferdig
skilpadda.

11.00

-----«-----

No: Vi lager noen punkter
for hva vi kan skrive til
hemmelig venn.

Natr./samf: venner og
familie

Mat og pause

11.00-11.45

Mat og pause

Mat og Pause

11.45-

Nat/samf.f: å være
venner

Gym - innegym

12.30

No: Vi skriver brev til
noen vi kjenner – skriv
adressen på konvolutt.

12.30
13.30

Eng; seasons s. 16 vi
leser om årstidene.

Ma: jobbe med 2 og 5gangen

Vi leker sammen inne –
spiller spill og jobber
sammen.

Mat og pause
Vi går til 1. trinn med
bokstavene våre

Logg/skriftforminglekegrupper
Ferdig 12.45
 Ha ei riktig fin helg .

Ferdig kl 13.00

PLAN FOR UKE 46
0900-

MANDAG 13.11

TIRSDAG 14.11

ONSDAG 15.11

TORSDAG 16.11

Ma: ganging - 2 gangen
og 5 gangen

Krle: å leve som hindu.

Korps i skolen

Stasjonsundervisning;
*matte, *lesing, *skriving,
*konstruksjon

FREDAG 17.11

Forming: lage stjernergarn og ispinner

_____»______

No: fortellinger og
rettskriving- o og æ ord,
de og det ordene

Nat/samf: familen våransvar og oppgaver i
hjemmet.

11.00-11.45

Mat og pause

Mat og Pause

Mat og pause

UTESKOLE:

Mat og pause

11.45-

Naf/samf:

12.30

Tema: familie og venner
med fokus på vennskap

Logg/skriftforming/lekegruppe.

NO: fortellinger og
rettskriving, o og æ ord,
de og det ordene

Hvordan kan vi ha det
greit sammen på
skolen.Bål og lek og
samvær i trollskolen. Vi
spiser ute -gjerne noe å
grille.Opplegg rundt
vennskap.

11.00

12.30

Gym: innegym

13.30

Eng: autumn is

Ma: 2-gangen og 5
gangen

_____»_____

 Ha ei riktig fin helg .
Ferdig kl 13.00

LEKSEPLAN FOR UKENE 45 og 46
UKE 45

MATEMATIKK

ENGELSK

NA.F/SAMF.F

NORSK
Les i nivåboka du har fått. Skriv tittel
og litt hva den handler om. Bruk
skriveboka (ligger i meldemappa)

Grunnt: 115, 116,117

Les s. 16 i Stairs

Pugg 5-gangen

Lær: I am, you are, he-she-it is, you
are, they are.

NORSK

MATEMATIKK

ENGELSK

Les i nivåboka du har fått – skriv i
skriveboka – Tittelen på boka (litt
hva boka handler om)

Grunnt: s. 126, 127,128

Les teksten s. 18 og skriv glosene i
gloseboka. (lær og skriv glosene)

UKE 46

Beste hilsen

Liv Anne og Åsill

NA.F/SAMF.F

Repeat the words at page seventeen

se minskole.no/buksnes

