
 

LEKSER OG INFORMASJON FOR 3. TRINN                                 UKE: 45                 DATO: 04.11 - 08.11 

http://www.minskole.no/tunballen 

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

 

 

● Sjekk lapp med tidspunkt til utviklingssamtaler. Dersom tidspunktet ikke passer 

må dere bytte innbyrdes, og gi beskjed snarest.  

● Skriv glosene i gloseboka på mandag. ØV LITT HVER DAG PÅ 

GLOSENE og øvesetningene! 

● Juleavslutning for 3B 9. desember. Mer info kommer når det 

nærmer seg! 

 

● NY LESELEKSE! Vi starter denne uka opp med ny leselekse. 

Det blir i småbøker fremover, og de er tilpasset elevens nivå. De skal lese 

i 10-15 minutter, det vil si at noen kanskje får lest gjennom halve boka, 

noen får lest gjennom hele, og noen klarer kanskje å lese boka to ganger. 

Elevene skal kunne fortelle hva boka handler om.  De vil bli hørt i 

leselekse på stasjon, hver tirsdag og torsdag. Ta kontakt dersom dere 

lurer på noe.  

Dette holder vi på med på skolen denne 

uka: 

 

Norsk: Å skrive på tastatur.  

Øveord: gram, kilo, tonn, centimeter, 

meter. 

Matematikk:  

Gram. kilo, tonn 

Tusenvenner 

Engelsk:  

Vowels - a, e, i, o, u. 

Is it a/an? 

Ukas faglige mål: 

Norsk:  

- Jeg kan logge inn på data og Google 

Disk. 

- Jeg kan opprette et dokument i Google 

Disk, og dele det med min lærer.  

Matte: 

- Jeg vet at 1000g er det sammen som 

1kg. 

Engelsk: 

- Jeg kan si de fem vokalene på engelsk 

 a, e, i, o, u. 

- Jeg bruker an foran ord med vokallyd. 

Sosialt mål: 

- Jeg passer på meg selv, og blander meg 

ikke inn i saker som ikke gjelder meg. 

TIL TIRSDAG  TIL ONSDAG  TIL TORSDAG  TIL FREDAG 

NORSK:  

Les boka i blå mappe. 

 

NORSK:  

Les boka i blå mappe. 

 

Matte: Gjør ark i matteheftet 

 

ENGELSK: 

Les og oversett  s. 17 i Quest textbook 

 

NORSK:  

Les boka i blå mappe. 

 

ENGELSK: 

Les og oversett  s. 17 i Quest textbook 

NORSK:  

Les boka i blå mappe. 

Øveord: gram, kilo, tonn, centimeter, meter. 

I tillegg til å kunne stave ordene, skal elevene 

også forklare dem. 

 

ENGELSK: 

Les og oversett  s. 17  i Quest textbook 

Gloser:  an apple – et eple, an egg - et egg, an ice cream – en iskrem, an orange – en appelsin, an umbrella – en paraply 

Øvesetninger: 1. I can see a/an (øv med glosene og andre ord du kan) 

http://www.minskole.no/tunballen


 


