
 

LEKSER OG INFORMASJON FOR 3. TRINN                                 UKE: 11            DATO: 09.03 - 13.03 

http://www.minskole.no/tunballen 

Minner om at alle beskjeder skal sendes inn via Visma appen, før kl 8.  

 
● I ukene som kommer blir det gjennomført elevsamtaler, og etter påske blir det 

satt opp utviklingssamtaler med dere foresatte. 

● Skriv glosene i gloseboka. ØV LITT HVER DAG PÅ GLOSENE! 

● Gruble.net er en god side for å øve på gangetabellen, deling og klokka.  

● Neste fredagskafé er 17.april. 

● Nytt fra uke 10 er at elevene retter matteleksen sin når de får den hjem på 

mandager! 

 

 

Dette holder vi på med på skolen 

denne uka: 

 

Norsk: Faktatekster 

Øveord: Europa, Norge, nordmenn, 

Oslo, land. 

Matematikk:  

Oppstilling av addisjonsstykker med og 

uten tierovergang.Oppstilling av 

subtraksjonsstykker 

Engelsk:  

Vi jobber med småbøker. 

25 most common english words. 

Ukas faglige mål: 

Norsk:  

- Jeg kan forklare hva en faktatekst er. 

- Jeg kan skrive en faktatekst. 

Matematikk: 

- Jeg kan regne ut et addisjonsstykke med 

tierovergang 

Engelsk: 

- Jeg kan lese og forstå hovedinnholdet i ei kort, 

engelsk bok. 

- Jeg kan selv velge ut fem gloser jeg vil øve på. 

Sosialt mål:  

- Jeg prøver å finne gode måter å løse 
problemer på. 

TIL TIRSDAG  TIL ONSDAG  TIL TORSDAG  TIL FREDAG 

Norsk: Les 15 minutter i den lille 

boken. Husk å signere på lesekortet. 

 

Husk underskrift på og retting av 

målprøve og mattelekse 

 

De som ønsker, kan gjøre 

grubleoppgaven som står bak på 

ukeplanen og levere svaret på en lapp til 

Gro innen torsdag. 

Norsk: Les 15 minutter i den lille boken. 

Husk å signere på lesekortet. 

Matte: Gjør ark i matteheftet og rett 

mattelekse fra sist uke. Ekstra for de som 

ønsker: Multi3b nettoppgaver, Kap 11 

Engelsk: 

- Les boka på engelsk. Oversett. Jobb 

muntlig med spørsmålene bak i boka. 

- Øv på common words 

Norsk: Les 15 minutter i den lille boken. 

Husk å signere på lesekortet. 

Engelsk: 

- Les boka på engelsk. Oversett. Jobb 

muntlig med spørsmålene bak i boka. 

- Øv på common words 

Norsk:Les 15 minutter i den lille boken. Husk å 

signere på lesekortet. Øv på øveordene. 

Øveord: Europa, Norge, nordmenn, Oslo, 

land. 

Skriv en setning med hvert øveord i norsk 

kladdebok, dette er finskrift.  

Engelsk: 

- Les boka på engelsk. Oversett. Jobb muntlig 

med spørsmålene bak i boka. 

- Øv på common words 

Gloser:Common words: Øv på uttale av de 25 første ordene.https://www.imeskole.no/index.php?pageID=292  
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