
 

LEKSER OG INFORMASJON FOR 3. TRINN                                 UKE: 49                 DATO: 02.12 - 06.12 

http://www.minskole.no/tunballen 

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

● Reflekskonkurransen varer ut februar! Husk å bruk refleks! 

● Omvendt adventskalender; innsamling til barnehjem i Riga. De som ønsker 

kan gi når elevrådet kommer rundt i klassene. 

● Juleverksted for trinnet tirsdag 3.desember. De som ikke har hatt med glass må 

ha med nå!  

● Det blir julefest for 3B 9.desember.  

● 17.desember blir det julegrøt på 3.trinn.Det koster 25 kroner. Beløpet kan 

vippses til 105364 (Tunballens skoles personalforening) eller gis til 

kontaktlærer.  

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

øvesetningene!  

● Tips: Analog klokke er en super julegave!  

Dette holder vi på med på skolen denne 

uka: 

 

Norsk: Å skrive brev.  

Øveord: konvolutt, adresse, frimerke, 

fornavn, etternavn. 

Matematikk:  

Vi jobber med måling av areal og volum 

gjennom å telle ruter/klosser. 

Engelsk:  

Chapter 2.  At the farm. 

Baby animals. 

Ukas faglige mål: 

Norsk:  

Jeg kan skrive et brev med sted, dato, 

innledning og avslutning.  

Matte: 

- Jeg kan finne areal og volum ved å 

telle ruter/klosser. 

Engelsk: 

- Jeg kan si, lese og skrive hva minst fem 

dyreunger heter på engelsk. 

 

Sosialt mål: 

- Jeg inviterer andre med i leken, og 
bort til pulten når vi spiser 
sammen. 

TIL TIRSDAG  TIL ONSDAG  TIL TORSDAG  TIL FREDAG 

Norsk: Les i 15 minutter i boka i blå 

mappe. Øv på sangene i heftet.  

Matte: 

Øve 10 min på klokka sammen med 

en voksen. Alle elevene har fått med 

en papir klokke som det er fint hvis 

dere bruker.  

 

Norsk: Les i 15 minutter i boka i blå mappe. 

Øv på sangene i heftet.  

 

Matte: Gjør ark i matteheftet 

Øve 10 min på klokka sammen med en 

voksen. 

 

 

Norsk: Les i 15 minutter i boka i blå 

mappe. 

Øv på sangene i heftet. 

  

Matte: 

Øve 10 min på klokka sammen med en 

voksen. 

Norsk: Les i 15 minutter i boka i blå mappe. 

Øveord: konvolutt, adresse, frimerke, 

fornavn, etternavn 

Skriv en setning til hvert øveord.  

Øv på sangene i heftet.  

Matte: 

Øve 10 min på klokka sammen med en 

voksen. 

Gloser: animal - dyr, foal - føll, kitten - kattunge, puppy - valp, piglet - grisunge 
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