
Ukeplan for 3B, uke 23
Sosialt mål
Jeg kan være en god venn
og si fine ord til andre.

Lese og skrive:
Jeg kan skrive lureord med
o for å.

Engelsk:
Jeg kan bruke begreper
som forklarer veien på
engelsk.

Regning:
Jeg kan løse
multiplikasjonsstykker.

Lekser
mandag til
onsdag

Lesing: Les i en selvvalgt bok i minst 10 minutter. Kan bruke
Salaby.no/bibliotek.
Skriving: Skriv minst to setninger om det du har lest i din selvvalgte bok
hver dag.
Regning: Multi s.98

onsdag til
fredag

Lesing: Les i en selvvalgt bok i minst 10 minutter. Kan bruke
Salaby.no/bibliotek.
Skriving: Skriv minst to setninger om det du har lest i din selvvalgte bok
hver dag.
Regning: Multi s. 99

Ukelekse Engelsk: Quest Textbook s.67 A Short Ghost Story
Workbook s.57

Info til hjemmet
Hei!

Innen fredag i uke 23 skal alle lever inn Quest Textbook , Zeppelin Lesebok og språkbok. Biblioteksbøker
må også leveres senest uke 24.

Det er leksefri i uke 24 og 25. Dette betyr at det heller ikke blir leksehjelp de to siste ukene.

I slutten av uke 24 blir garderober og klasserom ryddet. Det hadde vært fint om alle kan ta med en
bærepose eller to slik at de kan få med seg ting hjem.

Vi planlegger å gå på tur mandag i uke 25. Skriver mer info på neste ukeplan.

Ha en fin uke!
mvh alle på 3.trinn!



Et godt sted å være. Her vil vi lære.
Timeplan

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30-09.15 Norsk
Høre litt fra helga.
Gjennomgå ukeplan
og lekser

Kunst og håndverk Musikk
The cup song
og rytme

Norsk
Stasjoner
Lureord o for å
zep. arb.bok s. 32
lese hyllebok/
Salaby
Lureord ord med
-ng zep.arb.bok s.
33
Språkspiralen 3.

Tur

09.15-10.00 Norsk
Bibliotek levere
inn bøker som er
ferdig lest
Vi leser.

Norsk
Vi skriver en
historie ut fra et
bilde.

10.15-11.15 Matematikk
Utforskende
oppgave Multi
s.60-61

KRLE
Være venner
“William og
youtube-kanalen”
Hjelpehånda

Matematikk
Multi s.60 og 61
oppg. 36 og 37

Matematikk
Kan du dette?
Multi s.62-63

Norsk
Press-skriving
fra
Kverndokkens
101 skrivegrep
Utgangspunkt i
et bilde (Husdyr)
tenke-skrive-dele

11.40-12.25 Matematikk
IPad
Multi.no
Kap 14 Ganging 2

Gym:
Parkour
fortsetter

Norsk
Ut å leke
gamle leker.

Samfunnsfag
Vi ser på
Solformørkelsen.

KRLE
Være venner
“Alfred og
rampestrekklubb
en”
Hjelpehånda

12.35-13.25 Engelsk
Quest s.68
Where Are You
Going.
Leseteater.
Workbook s.
54-55

Norsk
Ukeregle
Zep arb.bok
s.34-35

Matematikk
Uf i boka  frem til
s.61

Naturfag
Dyrevelferd
Hva er det?

13.25-13.55 Leksegruppe

Kontaktinformasjon

Kontor 3.trinn: Tlf.90754902  Mail: 2012Voiebyen@gmail.com
Skolens sentralbord: Tlf: 90795872 skolens hjemmeside: www.minskole.no/voiebyen
Helsesykepleier: Vibeke Vegtun Vibeke.Vegtun@kristiansand.kommune.no Telefon:
Mail: marita.frohaug@kristiansand.kommune.no

klara.anett.alfsen@kristiansand.kommune.no
Foreldrekontakter: Marianne (Emil RA): 97176897 og Birgitte (Emìl GA): 48023173
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