UKEPLAN FOR 3. og 4. Klasse - UKE 47
HUSK å lade chromebook hjemme

Mål for uken/perioden i norsk: Jeg kan skrive minst 4 ord med stum d
Mål for uken/perioden i engelsk: Jeg kan si og skrive et kompliment og svare når jeg mottar den.
Mål for uken/perioden i matte:
3. trinn: Jeg kan 5 og 10 gangen
4. trinn: Jeg kan 8 og 9 gangen

Ukens verdi: Glede
Mandag Lekser til tirsdag
KOSEDYRDAG! De som vil kan

Lekser til onsdag

Lekser til torsdag
gangeprøve

Lekser til fredag

Les! Stopp! Tenk! side 24
Les teksten i ramma om igjen en gang og
svar på oppgave 2

Les! Stopp! Tenk! side 24
Les teksten i ramma om igjen en gang
og svar på oppgave 3

Les! Stopp! Tenk! side 24
Les teksten i ramma om igjen en gang
og svar på oppgave 4 og 5

Gjør halve side 35 i oppgaveboka
+
øve på gangetabellene

Kan gjøre:
https://skolenmin.cdu.no/komponent/mat
tedrill-gangestykker-med-like-tall60b0d8b00d86dc489d73ddb2?_=3trinn/matematikk/multiplikasjon-ogdivisjon-6011625c474d8871f88bc72661112ff33b45514f12cbbeb160e585fc07aa1804c0cc3302

ta med seg et kosedyr. Vi snakker og
skriver om kosedyret vårt.

Ukelekse

ØV PÅ GANGETABELLENE!!!!

Lesing/
skriving

Les! Stopp! Tenk! side 24
Les teksten i ramma 3 ganger for
en voksen

Regning

Gjør halve side 34 i oppgaveboka
+
øve på gangetabellene

Kan gjøre: Les i boka di på
Lesemesteren eller en bok du har
hjemme.

Kan gjøre: Les i boka di på Lesemesteren
eller en bok du har hjemme.

Kan gjøre resten av siden

Kan gjøre resten av siden

Gloseprøve. Husk å øve på gloser i

Engelsk

TEMA

Kan gjøre: Les i boka di på
Lesemesteren eller en bok du har
hjemme.

gloseboken.

Kjenne til viktige ord denne perioden: helse, kronisk, forebygge, mikrobe, bakterie, virus, vaksine,
forsvar, snørr, luftveier, hinne, psykisk helse, sorg.

Kontaktlærer: Marianne Tysseland: marianne.tysseland@vatneli.no Agnes Jaworska. agnes.jaworska@vatneli.no
Skolens tlf: 51 60 40 60
SFO: 488 85 517

Kan gjøre: Les i boka di på Lesemesteren
eller en bok du har hjemme.

Jobb 10-15 min med oppgavene:
https://link4.fagbokforlaget.no/exercise
s/link-4-7-feelingsexercises/602fcf287b5f2f00182405a9/
1

Digital
kompetans
e

*Øv på touchmetoden 5 minutter hver dag: https://www.skrivhurtigt.dk/norsk/norsk.htm

Husk gymtøy og drikkeflaske.

Gym

Tiden fremover: Fortsett å øve på gangetabellen og klokka!
46-47: Vi ber alle foresatte svare på foreldreundersøkelse. Ledelsen og lærerne får supergod informasjon med ris og ros. Det heldige
trinnet med høyest deltagelse vinner PIZZA!!!!!! 3.- og 4. trinn elsker pizza!!!!!!!
47: 3.-4. trinn skal ha fellesandakt - Tirsdag har vi i tillegg kosedyrdag, for de som vil!
50: Svømming for 3.-4. starter. Oppmøte Øygard Ungdomskole kl. 07:50. OBS! Det blir IKKE svømming første skoledag etter jul!
50: Fredag 17.desember-siste skoledag før jul.
51-52: GOD JULEFERIE!
1: Mandag 3.januar-første skoledag etter nyttår - svømming utgår, møt til vanlig tid på skolen. Svømming fra uke 2.
Gloser til onsdag
E (Engelsk)

N (Norsk)

Kontaktlærer: Marianne Tysseland: marianne.tysseland@vatneli.no Agnes Jaworska. agnes.jaworska@vatneli.no
Skolens tlf: 51 60 40 60
SFO: 488 85 517

kind

snill

happy

glad

what

hva

What is your name?

Hva er navnet ditt?

How are you?

Hvordan har du det?

I’m fine.

Jeg har det bra.

Would you like to play with us?

Vil du leke med oss?

Kontaktlærer: Marianne Tysseland: marianne.tysseland@vatneli.no Agnes Jaworska. agnes.jaworska@vatneli.no
Skolens tlf: 51 60 40 60
SFO: 488 85 517

