
 

LEKSER OG INFORMASJON FOR 3. TRINN                                 UKE: 5                DATO: 27.01 - 31.01 

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 bruke refleks fortsatt. 

● Skriv glosene i gloseboka på mandag. Ta kontakt dersom dere ikke kommer 

inn. Vi har øvd på det på skolen, og skal øve litt mer denne uka. Linken finner 

dere på ukeplanen på skolens hjemmeside.  

https://quizlet.com/_7txhxi?x=1qqt&i=w8i78  
● Gruble.net er en god side for å øve på gangetabellen, deling og klokka. 

● Sjekk med barnet ditt om det trengs ekstra skiftetøy. 

● Vi mangler en del bøker til Songdalen 

bibliotek. Kan alle sjekke hjemme? 

● Minner på at selv om elevene er på 

leksehjelp, så må leksene sjekkes hjemme 

også. 

● Denne uka har vi Multi halvårsprøve. 

 

Dette holder vi på med på skolen denne 

uka: 

 

Norsk: Repetisjon av substantiv, verb og 

adjektiv.  

Øveord: geit, kaste, bære, fin, grønn. 

Matematikk:  

Nytt kapittel om kjøp og salg. 

Engelsk:  

My home and family. 

Rhyme. 

 

 

 

 

Ukas faglige mål: 

Norsk:  

- Jeg kan forklare hva et substantiv, verb og 

adjektiv er, og gi eksempler på det.  

Matte: 

- Jeg kan addere(plusse) to flersifrede tall. 

Engelsk: 

- Jeg kan si, lese og skrive ukas fem ord. 

- Jeg kan finner ord som rimer i en engelsk 

tekst. 

Sosialt mål:  

-Jeg hjelper mine medelever med å ta gode 

valg. 

TIL TIRSDAG  TIL ONSDAG  TIL TORSDAG  TIL FREDAG 

Norsk: Les 15 minutter i den lille 

boken. Husk å signere på lesekortet. 

 

Engelsk: 

Øv på gloser. Klikk dere inn på linken. 

 

 

 

Norsk: Les 15 minutter i den lille boken. 

Husk å signere på lesekortet.  

Matte: Gjør ark i matteheftet 

Engelsk: 

Øv på gloser. Klikk dere inn på linken. 

Norsk: Les 15 minutter i den lille boken. 

Husk å signere på lesekortet.  

Engelsk: 

Øv på gloser. Klikk dere inn på linken. 

Norsk: Les 15 minutter i den lille boken. Husk 

å signere på lesekortet.  

Øveord: geit, kaste, bære, fin, grønn. 

Skriv en setning med hvert øveord i norsk 

kladdebok. 

Engelsk: 

Øv på gloser. Klikk dere inn på linken. 

Gloser:  roof - tak (utenfra), wall - vegg, window - vindu, door - dør, chimney - pipe 

http://www.minskole.no/tunballen
https://quizlet.com/_7txhxi?x=1qqt&i=w8i78


 


