3. trinn

ARBEIDSPLAN UKE 38
Mandag 19.

1.time
08.45-09.30

2.time
09.30-10.00

Norsk: Gåter og vitser
s. 19
Eng: What`s the
matter? -ark
Mat 09.45 -10.15

Tirsdag 20.
Matte: Subtraksjon s.
42-45
Mat 09.30
Norsk: Forfatterbesøk:
Marit Røgeberg
Ertseid med boka
«Fjæra for småfolk»

Onsdag 21.

Torsdag 22.

Lesetest «En dag i
november»

Kunst: Høstkunst

Fredag 23.
iPad: Sette inn bilder i
Book Creator og
skrive tekst
Kl 09.30 Forestilling
«Ville veier og vrange
skilt»

-skriftforming
-les og løs

10.00-10.30

MAT

MAT

MAT

MAT

MAT

3.time
10.30-11.00

DKS: «Bussen
blåmåka»

Norsk: Etterarbeid
forfatterbesøk
Gå igjennom leksa.

Eng: Sophie is
wearing s. 14 + «Hand
in hand»

Ma: Ulike strategier s.
50 -53

Matte: Ugjorte
oppgaver på
arbeidsplanen.

11.00-12.05

UTETID

UTETID

UTETID

UTETID

UTETID

4.time
12.05-12.50

Ma: Subtraksjon s. 4245

12.50-13.05
5.time
13.05-13.50
6.time
13.50- 14.35

Ukas
mål

Hjem

Musikk: Bli me +
«Hand in hand»

Ma: Differanse s. 47 49

No: Bibliotek

UTETID
MAT

UTETID
MAT

UTETID
MAT

iPad: Sette inn bilder i
Book Creator og
skrive tekst

Gym: Hjørnefotball i
gymsalen

KRLE: Vi kan lære av
Sokrates
Arbeidsplantime

Klasseråd
-vi diskuterer saker
rundt læringstrykk og
trivsel.

Hjem
God helg!

Hva trenger du å arbeide
med? Ta med evt bøker.

Sosialt: Jeg vet hva som skal til for å være et godt publikum.
Matte: Jeg vet hva ordet differanse betyr.
Engelsk: Jeg kan fortelle med en setning hva jeg har på meg «I am wearing…..» og hva han/hun har på seg «He/she is
wearing»
Norsk: Jeg kan sette inn bilder i BookCreator og skrive setninger med punktum og stor bokstav.

No: Les s. 19 høyt to
ganger. Les minst to
av vitsene inn i
OneNote.

Ukas
øving

Ma: Gjør oppg 11 s.
24

No: Oppg 14 og 15 i
arb boka s. 12
Ma: Oppg 13 og 14 s.
25
Gym: Pakk gymbag
for innegym.

No/eng: Les gjennom
refrenget i sangen
«Hand in hand» på
engelsk og norsk.
(ligger også i OneNote)

Engelsk: Fortell med
en setning hva du har
på deg, og hvilken
farge: «I am
wearing….», og med
en setning hva en i
familein har på seg:
«He/ she is….»

English corner
No: Les ca 10 min i
boka du har lånt.
Matte: oppg 22 og 23
s. 28
Ukas mål: Synes du at
du kom i mål?

I am wearing… = Jeg
har på meg
He is wearing…. =
Han har på seg
She is wearing = Hun
har på seg

Ta med
bibliotekbøker hvis du
har.

INFO:
Besøk av DKS «Bussen Blåmåka» mandag kl 11.15
Besaøk av forfatter, Marit Røgeberg Ertseid, med boka «Fjæra for småfolk» onsdag kl 10.00 på skolen.
Forestilling på fredag i kultursalen «Ville veier og vrange skilt». En skikkelig kulturell uke!
Elevene skal lese inn leseleksa fra mandag i OneNote i løpet av uka. Dette har vi øvd på i skoletiden, og jeg
håper elevene er selvstendige i denne jobben.
Vi starter med innegym denne uka, og elevene trenger gymklær, innesko og handkle til dusjing til onsdager.
Bildet på forsiden er hentet fra https://www.pikrepo.com/fqfmb/brown-wooden-friends-free-standing-text og Pinterest

KONTAKT:
Nina Jamissen Klassetelefon: 45483034
E-post: nina.jamissen@dyroy.kommune.no Hjemmeside: www.elvetun.net

