
Lassa skole

3. trinn

Uke 47 - 48

Informasjon til hjemmet: Bursdagsbarn

★ Julesamling for foreldre/ besteforeldre med elevene på 3. trinn blir fredag 17. desember kl 8.15 i mediateket.

Hold av en times tid  til denne morgensamlingen.

★ Syltetøyglass og en stor fyrstikkeske. Vi samler inn til juleverksted og tar imot så mange glass vi kan få.

★ Pennal med utstyr som spisse fargeblyanter, spiss gråblyant og visk må være med i sekken hver dag. Det blir

mye uro i klasserommet når elevene stadig vekk må låne utstyr.

★ Ny elev. Jakub fra Polen skal hospitere i 3B hver mandag fremover helt til han skal begynne fast i klassen vår.

Vi gleder oss til å bli kjent med ham og ønsker ham hjertelig velkommen.

★ Musikk: Vi øver til julesamling. Hør gjerne på sangene hjemme. Tekst på ark i beskjedpermen.

★ Vennegrupper 3A: Det er kommet inn ønske via klassekontakt om å ha vennegrupper i 3A. Se eget ark for

grupper og dato.

Ukens elev: Eksempler på hva du kan presentere for klassen:

● Ta med en ting som betyr noe for deg og som du kan fortelle om til klassen.

● Vis et bilde fra en spesiell opplevelse, tur eller en person du ser opp til. Du kan sende bilde på e-post til lærer.

● Presenter en kjekk bok du har lest.

● Vis et bilde av kjæledyret ditt eller et annet dyr  og fortell om dyret (pels, unger, mat, stell osv)

November

1. Daria

24. Isak Q.



Fag Læringsmål
Uk

e

Øveord Gloser

Norsk Jeg kan kjenne igjen substantiv, adjektiv og

verb.

Jeg kan bygge opp en fortelling med innledning,

hoveddel og avslutning.

47 tegninger

kanskje

aldri

ingen

hemmelighet

ta på = touch

se = see

lukte = smell

smake = taste

druer = grapes

Matematikk

Jeg kan løse addisjons- og

subtraksjonsoppgaver på ulike måter, også med

oppstilt metode, med og uten veksling.

Jeg kan løse praktiske oppgaver med addisjon

og subtraksjon med tresifrede tall.

48
alltid

godt

frokost

banker

tannverk

appelsin = orange

sitron = lemon

bluse = blouse

votter = mittens

They are mine = De er

mine

Engelsk

Jeg kan snakke om frukt og bær, smak, sanser

og årstider. Jeg kan snakke om klær.

Øveord og gloser skal skrives inn i egen bok hver

uke. Diktat og glosetest hver fredag.

Naturfag

Jeg kan undre meg, stille spørsmål og lage

hypoteser og utforske disse for å finne svar.

Jeg kan samtale om hva energi er, og utforske

ulike energikilder. Jeg kan sammenligne

modeller med observasjoner og samtale om

hvorfor vi bruker modeller i naturfag.

Ukens elev

KRLE Samtale om og presentere sentrale fortellinger

og trosforestillinger i kristen tradisjon.

Uke 47 3A: Ole

3B: Kaisa

Sosial kompetanse

Jeg har med visk, spisse blyanter og farger i

pennalet.

Jeg snakker vennlig til andre og bruker fine

ord.

Uke 48

3A: Daria

3B: Filip

Musikk

Jeg kan delta i kor og øve på sanger/innslag til

julesamling.
Uke 49

3A: Even

3B: Jonas



Lekser

til tirsdag til onsdag til torsdag til fredag

Uke 47 Norsk

Les Tuba Luba s. 45

Gjør spørsmål og oppgaver

s. 45

Skriv gloser og øveord inn i

den lilla boka.

Matte

Multi s. 34 - 35.

Engelsk

Ark  ”The five

senses”

Norsk

Les Tuba Luba s. 46 - 47

Gjør spørsmål og oppgaver s. 46

Engelsk

Øv på gloser.

Prøv gjerne Glosetyggeren!

Ukens elev 3B

Kaisa

Norsk

Les sangtekstene på ark i

lekseperm.

Husk diktat.

Engelsk

Øv på gloser

Prøv gjerne Glosetyggeren!

Ukens elev 3A

Ole

Uke 48 Norsk

Les Tuba Luba s. 48 - 49

Gjør spørsmål og oppgaver

s. 48

MSØ 15 min.

Matte

Multi s. 36

Ekstra: s. 38 - 39.

Engelsk

Ark “Fruits

crossword” 2 sider

Norsk

Les Tuba Luba s. 50 - 51

Gjør spørsmål og oppgaver s. 51

Engelsk

Øv på gloser

Ukens elev 3B

Filip

Norsk

Les sangtekstene på ark i

lekseperm.

Husk diktat

Engelsk

Øv på gloser

Prøv gjerne Glosetyggeren!

Ukens elev 3A

Daria

Ekstra Engelsk seasons Tastaturbo Aski Raski Gangetabell

MSØ

Hilsen oss på tredjetrinnet

Tone Kristin, Camilla, Benedicte, Maren og Celine

https://tjenester.aschehoug.no/glosetygger/
https://tjenester.aschehoug.no/glosetygger/
https://multi.smartoving.no/
https://tjenester.aschehoug.no/glosetygger/
https://skolenmin.cdu.no/_/3-trinn/english/seasons-6011625c474d8871f88bc726-5e4fc2e75d611500188096ba-60cc58389bcf10098f603b60?showIntro=true
https://www.acm.no/tastaturbo/
https://app.askiraski.no/
https://www.gangetabellen.net/
https://multi.smartoving.no/

