
 

LEKSER OG INFORMASJON FOR 3. TRINN                                 UKE: 46                 DATO: 11.11 - 15.11 

http://www.minskole.no/tunballen 

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

 

● 3A og 3B har utviklingssamtaler denne uka. Husk å sjekke vurdering i Visma. 

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

øvesetningene!  

● 7. trinn inviterer 3. og 4. trinn til fredagskafé 15.11. Elevene kan ta med 30 

kroner å handle for.  

● Minner om reflekskonkurransen!  

● Til juleverkstedet trenger vi syltetøyglass. Kan elevene ta med et vasket og 

navnet glass, så samler vi på de her på skolen. 

Dette holder vi på med på skolen denne 

uka: 

 

Norsk: Å skrive på tastatur.  

Øveord: klokke, viser, hel, halv, kvart. 

 

Matematikk:  Nytt kap om klokka. Digitalt 

og analogt. 

 

Engelsk:  

Chapter 2.  At the farm 

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 kan lese av et klokkeslett både 

analogt og digitalt 

Engelsk: 

- Jeg kan si, lese og skrive minst fem ord 

på engelsk om hva jeg kan se på en gård 

Sosialt mål: 

- Jeg kan dele med andre, og jeg kan 
spørre om å få låne av andre. 

TIL TIRSDAG  TIL ONSDAG  TIL TORSDAG  TIL FREDAG 

NORSK:  

Les 15 min i boka i blå mappe. 

 

 

NORSK:  

Les 15 min i boka i blå mappe. 

 

Matte: Gjør ark i matteheftet 

 

ENGELSK: 

Les og oversett  s. 18 - 19 i Quest textbook. 

 

NORSK:  

Les 15 min i boka i blå mappe. 

 

ENGELSK: 

Les og oversett  s. 18 - 19 i Quest 

textbook. 

 

NORSK:  

Les 15 min i boka i blå mappe. 

Øveord: klokke, viser, hel, halv, kvart. 

I tillegg til å kunne stave ordene, skal elevene 

også forklare dem. 

 

ENGELSK: 

Les og oversett  s. 18 - 19  i Quest textbook. 

Gloser:   goat – geit, cow – ku, pig – gris, farmer – bonde, barn - låve 

Øvesetninger: 1. What can you see on a  farm?  2. I can see a … 

 

http://www.minskole.no/tunballen

