UKEPLAN FOR 3. KLASSE. SKOLEÅRET 2020-2021. UKE 24

Kontaktlærer er Tanja Skjervheim. Kontaktinfo: – 458 36 742

Les all info både her og bak på ukeplanen.
Spis mat før
skolestart
1.økt 0845-1015

Utetid1015-1035

Vi spiser ca 10401105
3.økt 1105-1135
Utetid 1135-1205

MANDAG 14/6

Norsk: Vi tester nye
apper for
historiefortelling. Siste
dag med ipad-bruk for
dette skoleåret.

Ipad med ALT av utstyr
leveres inn. Alt må være
originale deler. Alt er
merket med samme
nummer som deres ipad
(kabel, ladeplugg osv).

4.økt.1205-1250.
Utetid 1250-1305.
Mat 1305-1320.

TIRSDAG 15/6

Tur til Sandvika på Dyrøya

Ferdig 1435
På mandag/fredag
er det sfo eller
hjem klokka 1250.

Hjemme-trening: NO

Turdag med Britt-Tove

Vi blir borte minst 4 timer.
Ha med: vedski, det du vil
spise (grilling mulig),
pølsepinne, ketchup? en
tom isboks (akvarium),
drikke og mat. Ingen
tursjokolade eller brus
denne turen. Ha på
støvler, et skift med
sokker. Klær etter vær. Og
ved regn: regntøy. Vi lager
«sjoko-banan» på bål.
Værforbehold ved mye
regn.. Kan bli endret til
torsdag.

Siste økt 13051435.

ONSDAG 16/6

TORSDAG 17/6

Matematikk: Vi har
rebusløype ute med
matteoppgaver.

FREDAG 18/6

Hageparty 1. til 4.kl.
Vår oppgave er å
dekorere uteområdet

Quiz med oppgaver fra
diverse vi har lært gjennom
året.

Klassens time: miljø,
trivsel, ro. Hvordan har
vi det? Hva er ditt
bidrag?

Vi rydder og vasker på
klasserommet.
Lærebøker leveres inn og
skrivebøker ++ sendes
hjem og skal ut av sekk.

Utegym for alle i dag.

Hjemme-trening: NO

Hjemme-trening: NO

Det blir en type kunst og
håndverks-aktivitet. Hva er
enda ikke bestemt.

Skoledagen er ferdig
klokka 1135. Busser
kjører 1145. Sfo for de
som har.

Ønsker alle en flott
ferier– Fyll på med hva
enn som gir energi

Ulike øvelser og leker.
Ha gode klær å bevege
deg i og sko som er gode
for å springe i.

Hjemme-trening: NO

Info til hjemmet

:

Hjemme-trening : FRI for hjemme-øving denne uka.
Ipad med ALT av utstyr leveres inn mandag denne uken Klistremerker osv skal fjerne hjemme. Alt må være originale deler. Alt er merket med samme nummer
som deres ipad (kabel, ladeplugg, deksel, plastdeksel skjerm osv).

Jeg vil oppfordre sterkt til å lese gjennom hele sommeren. For å ivareta (og videreutvikle) leseferdighetene. Uten noe lesing ilø av 2 måneder
reduseres leseferdighetene. Biblioteket er åpent sommeren igjennom. Dere kan søke opp lesekampanjen «sommerles»
https://sommerles.no/ - der man leser valgfrie bøker, registrerer de og mottar premier etter så og så mange bøker. Den som leser flest bøker i
en kommune ilø sommeren, får også en større premie. Øve på klokka er også en ferdighet dere bør trene på hjemme i løpet av sommeren.
Etter all sannsynlighet kommer jeg til å være klassens kontaktlærer et år til
Takk for et godt samarbeid i året som gikk. Jeg ønsker dere en
riktig god sommer og fyll den med hva enn som gir glede <3. Nå gleder denne læreren seg til fridager og skal lade.
Hent hjem ALT i garderobe – ingenting tas vare på. Det som ikke blir hentet senest fredag 18.juni blir kastet.

_______________________________________________________________________________________________________________________
Ukens mål:
Sosialt: Vær en inkluderende og hyggelig venn for ALLE i vår klasse og gjerne enda flere- er du hyggelig mot andre VINNER du flere venner <3.

Verdens beste gjeng <3
God sommer hilsen fra Tanja og hele teamet rundt 3.trinnet (Britt-Tove, Nina, Jan-Åge)

