UKEPLAN FOR 3. KLASSE. SKOLEÅRET 2020-2021. UKE 18
Spis mat før skolestart
1.økt 0845-1015

Utetid1015-1035

Vi spiser ca 1040-1105
3.økt 1105-1135

Kontaktlærer er Tanja Skjervheim. Kontaktinfo: – 458 36 742

MANDAG 3/5

TIRSDAG 4/5

ONSDAG 5/5

TORSDAG 6/5

FREDAG 7/5 vikar

Mylder «Budsjett» Hva
koster du? Billig, dyrt?
Gjenbruk? Bærekraftig
samfunn – hvordan få det
til? S.137-142. Gjør
oppgaver arb.bok s. 102

Mylder. Emil og Emma

Gjenbruk. Hvorfor og
hvordan. Vi bruker et
Pringles-rør til det.

Matematikk: Vikar.
Gr.tall s.56-62; Deling

Matematikk: Vikar.
Jobbe i et oppgavehefte
med
repetisjonsoppgaver.

Engelsk: Stairs s. 27 Learn
the words «Clothes».

Engelsk: Stairs s. 28
Where are they? Read
the text. Wb p.24 og
25.

I am wearing… «clothes».

Matematikk. Regn ut
pant på flasker.
VALG

Lesetime med leseoppdrag

Utetimer: Vi går på
plastjakt.. Hva finner
vi? Hvor finner vi
det? Vi gjør oss en
hypotese og ser om
det stemmer?

Svømming gr 2
Gym gr 1
Ha med alt utstyr du
trenger. Vi kan ikke ringe
hjem om noen har glemt.

Vi lager plakater og
protesterer.

Hjemme-trening: se
bak. Ta med Pringlesrør dersom dere har.

Hjemme-trening: se
baksiden

Hjemme-trening: se
baksiden

panter flasker. Lesebok
s. 141. Arb.bok Les. S.
106. Svar på spørsmål s.
107. Hvorfor gjenbruk?

NB bok skal i sekk hjem
for hjemme-øving

Det er mitt valg - økt

Forbruks-kultur
Hva har jeg hjemme som
kan brukes på nytt?

Utetid 1135-1205
4.økt.1205-1250. Utetid
1250-1305. Mat 13051320.
Siste økt 1305-1435.
Ferdig 1435
På mandager/fredager er
det sfo eller hjem klokka
1250.
Hjemme-trening bruk
ordet «trening» - vi må
trene for å kunne bli
bedre til noe
følg opp
HVER dag!

Hjemme-trening:
sbaksiden

Plast I havet: film og
VALG
Hva kan vi aksjonere i
mot? Knyttet til plast og
forsøpling. «nei til…..!»

Klassens time. Saker?

Ønsker alle en fantastisk
helg – Fyll på med hva
enn som gir energi

Info til hjemmet
: Svømming gruppe 2 og gym gruppe 1. Neste mandag den 10.mai skal vi gjennomføre den engelske kartlegginga vi skal ha
på ipad. Veldig viktig at ipader er fullt oppladet da. Det er generelt viktig da vi gjør mange digitale oppgaver hver dag. Alternativet er skrive for
hånd og det er kjedelig. Når noen ikke har med utstyr de trenger (gymsko, svømmetøy, ipad, leke osv) så kommer jeg fra nå av ikke til å bruke
tid på å etterlyse det. Er man fri, så er man fri. Og så husker man kanskje neste gang. Jan åge er borte både torsdag og fredag. Vikar i
mattetimer. Husk: Utviklingssamtaler på flere på onsdag. Kun foresatte
Hjemme-trening (lekser) – må gjøres den eksakte dag det står oppført for å være forberedt til øktene for hver dag.
Mandag: Les s. 137 i «Mylder». Les ALT på siden og samtal om alle oppgavene på siden. Finn ut hva alle farger i sirkel-diagrammet betyr osv.
Tirsdag: Les s. 138 i «Mylder». Les tabellene sammen med en voksen. Og samtal om spørsmålene nede på siden.
Onsdag: Les s. 140 i «Mylder». Les side 140 og gjør «snakk-sammen-oppgavene».
Torsdag: Grunntall s. gjør ferdig oppgavene på s.60-62.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Ukens mål:
Norsk: Vi leser sammensatte tekster om økonomi, budsjett, billig, dyrt, plast, gjenbruk. Les alle elementer i tekst: diagram, tekstbokser osv.
Matematikk: klare å dele en mengde med objekter på 2, 3 og 4, ved hjelp av konkreter (tellebrikker el. likn)
Engelsk: Du skal kunne beskrive klær du eller andre har på. Du skal kunne beskrive fargen og bruke setning som: I am wearing…. (og rams opp)
Sosialt: Ta sosialt ansvar. Si ifra om noen gjør noe ugreit mot noen + la alle som vil være med deg i skoletiden. Ta en standpunkt ift forsøpling.

Verdens beste gjeng <3
Hilsen Tanja og teamet rundt 3.trinnet

