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Uke 16

Lekseplan

3. klassetrinn
Navn:

Ukens lekser
Til tirsdag

Øv på ukas ord, begreper og gloser.
Ruteboka: Øv på å halvere og doble fra 100-500.
Leselekse: Les side 1 i heftet “Besøk på en bondegård”. Eleven skal kunne svare på spørsmål til leksen.
Engelsk: Les side 52 i Stairs. Øv på å si alfabetet på engelsk.
Matte: Gjør side 98 i Abakus.
Data: Salaby, Norsk, Grammatikk og språk, synonymer og antonymer. Øv på synonymer.

Til onsdag

Øv på ukas ord, begreper og gloser.
Ruteboka: Øv på å halvere og doble hundrere fra 100-500.
Leselekse: Les side 2 i heftet “Besøk på en bondegård”. Eleven skal kunne svare på spørsmål til leksen.
Norsk: Gjør norskarket.
Engelsk: Øv på å si alfabetet på engelsk og øv på å stave fornavnet ditt på engelsk.
Data: Multi 1-4, 3B, Addisjon og subtraksjon. Gjør A1, A2, A3, B1 og C1. Arbeid i minst 15 minutter.

Til torsdag

Øv på ukas ord, begreper og gloser.
Ruteboka: Øv på å halvere og doble hundrere fra 100-500.
Leselekse: Les side 3 i heftet “ Besøk på en bondegård”. Eleven skal kunne svare på spørsmål til leksen.
Matte: Gjør side 100 i Abakus.
Data: Stairs 3, The alphabet. Gjør oppgavene.

Til fredag

Kunne ukas ord, begreper og gloser.
Ruteboka: Kunne halvere og doble hundrere fra 100-500.
Leselekse: Les side 1-3 heftet “ Besøk på en bondegård”. Spørsmål på ukeprøven fra leksen.
Familielekse: Finn bilder av disse dyrene på nettet: høne, hane, ku, sau, gris, hest. Du lagrer bildene på dataen, skriver dem ut i
farger, og tar bildene med på skolen. Last bildene opp i mitt arkiv på fronter hvis du ikke har skriver.

Ukens ord, begreper og gloser
Be
gr
ep
e

O
rd
Mener
Mening
Mens
Mest
Meter

Høna kakler. Hanen galer.
Kua rauter. Sauen breker.
Grisen grynter. Hesten
knegger. Katten mjauer.
Hunden bjeffer.

Disse ordene skal du
klare å lese og skrive riktig.

Du skal kunne
forklare hva ordene betyr.

G

r

los
er

Alphabet
Where
Letter
Know
Du skal kunne
lese og skrive ordene riktig.

Har du spørsmål til denne lekseplan? Kontakt Samira (xxxxxxxx), John(xxxxxxxx) eller Sadri(xxxxxxxx) fra Foreldrerådets Arbeidsutvalg!
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Jeg rekker opp hånden når jeg vil sie noe,
og jeg venter med å svare til det er min tur.
Conne
ctm

ål

Mål
Norsk - Verb

Kunne vite at verb forteller oss hva noen gjør eller hva som hender.
Kunne vite at verb uttrykker en handling.
Kunne vite at verb kan bøyes i tid: nåtid, fortid og framtid.
Kunne vite at vi kan sette infinitivsmerket å foran et verb i infinitiv.

Matematikk - Addisjon og subtraksjon

Kunne telle til 1000.
Kunne doble og halvere hundrere fra 100-500.
Kunne addere med tall til 1000 med tierovergang.
Kunne regne med penger.
Få erfaring med å subtrahere med veksling.

Engelsk - The alphabet

Kunne uttale, lese og skrive ukens gloser.
Kunne si hele alfabetet på engelsk.
Kunne stave navnet sitt ved å bruke det engelske alfabetet.

Tema - Bondegården

Kunne si navnet på dyrene som lærer peker på.
Kunne si hva dyret “sier”.
Kunne fortelle noe fargen på pelsen
Kunne si om pelsen er lang eller kort.

Ekstra tips
Nettsider dere kan gå inn på:
Multi:
Lokus / Abakus
Salaby:

Stairs:
Gaia:
Fronter.com/skoler

Beskjeder til foresatte
I denne uken skal 3. trinn ha kartleggingsprøve i norsk.
Vi har delt 3A i to grupper og 3B i to grupper slik at:
3A skal ha prøven på tirsdag og onsdag
3B skal ha prøven på tirsdag og torsdag
3C skal ha prøven på torsdag.
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Vennlig hilsen Siv, Sukuna, Annette, Samsam, Ribekka, Lise Mari og Benthe
Har du spørsmål til denne lekseplan? Kontakt Samira (xxxxxxxx), John(xxxxxxxx) eller Sadri(xxxxxxxx) fra Foreldrerådets Arbeidsutvalg!
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Foreldremøte!
Foreldremøte onsdag 10. april kl. 17.30 - 19
Kjære foreldre i 5b
Velkommen til foreldremøte på personalerommet på Mortensrud Skole.
Vi forventer at mindt én forelder pr. elev kommer.

Tema for mødet:
Nettvett og informasjon om sommerskolen
Hvis det er noe dere ønsker å ta opp, ta kontakt med kontaktlæreren
til deres elev.
Vi ser frem til et hyggelig møte med foreldrene på 5. trinn.
Vennlig hilsen
Hanne, Ingvil, Jorun og Marit Johanne
Klipp lang
s den
striplede li
njen

Lappen avleveres til kontaktlæreren til deres elev.
Set
t
ikke her
kan hvis d
kom
e
me re

hvis
her er
t
Set komm
e
der

Jeg / vi kommer

Jeg / vi kommer ikke

til foreldremødet onsdag 10. april kl. 17.30
Vårt barns navn:
Våre navn:
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Husk!
Besøk på Munch-museet torsdag 22. juni kl. 10 - 14
Kjære foreldre i 5b
Den 22. juni kl 10-14 reiser hele 5. trinn på tur til Munch-museet på Tøyen.
Munch-museet har et eget undervisningstilbud for skoleklasser, og vi gleder
oss til en hyggelig og lærerik tur!

Elevene må huske å ta med:
Matpakke
Regntøy
Penal
Les gjerne mer om Edvard Munch på www.munch.museum.no sammen
med barna før eller etter turen!
Vennlig hilsen
Hanne, Ingvil, Jorun og Marit Johanne

