
Ved sykdom og annet fravær: 

Legg inn fravær i IST Home før kl.08.15.  

3. trinn – Ukeplan uke 49 
       

 

 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30 - 09.45 Lesekvart 
Adventssamling 

Kalenderaktivitet 

Lesekvart 
Adventssamling 

Gå ned til Teie kirke for 
å øve til 

skolegudstjeneste 
 
 
 

Lesekvart 
Adventssamling 

Kalenderaktivitet 
 

Lesekvart 
Adventssamling 

 Skolegudstjeneste eller 
alternativt opplegg 

Lesekvart 
Adventssamling 

Kalenderaktivitet 

09.45 - 10.00 Lillefri Lillefri Lillefri Lillefri Lillefri 

10.00 - 11.15 Norsk Øve til 
skolegudstjeneste 

Matematikk Kalenderaktivitet Matematikk 
Stasjoner 

 
 

11.15 - 11.45 Mat Mat Mat Mat Mat 

11.45 – 12.15 Storefri Storefri Storefri Storefri Storefri 

12.15 – 13.00 
 
 

Naturfag eller 
øve tekster og bønner 
til skolegudstjeneste 

  

 

 
SFO/Hjem kl. 13.30 

Kalenderaktivitet 

 
 

SFO/Hjem kl. 13.00 

Norsk 
 
 

 
 

SFO/Hjem kl.13.30 

Engelsk 
 
 

SFO/Hjem kl. 13.30 
 

Matematikk 
Stasjoner 

 
 
 

SFO/Hjem kl. 13.30 
- 13.30  



 

 

Ha en fin uke! 
Vennlig hilsen oss på 3.trinn 
- Synne, Karianne, Kamilla, Mads, Kjerstin, Bente og Ågot. 

LÆRINGSMÅL LEKSER  
Lesing, skriving og muntlige ferdigheter: 

 Jeg kan fortelle muntlig om hvordan man feirer jul i Norge, og 
sammenligne med julefeiring i andre land (se lekse).  

 Jeg sjekker mening i tekst jeg skriver, og retter opp skrivefeilene 
jeg finner.  

 Les arket Jul i Brasil og svar på tilhørende spørsmål i leksemappa.  
 

 Les minimum 10 minutter i valgfri bok hver dag: Mandag ⬜ Tirsdag ⬜ Onsdag ⬜ Torsdag ⬜ 
                Registrer alle lydbøker dere lytter til/bøker dere leser hjemme på Norli Junior lesekonkurranse. 
                Siste uke: Konkurransen avsluttes 9.desember! 
 

Regning:  

 Jeg kan stille opp subtraksjonsstykker under hverandre og regne 
ut. 

  Gjør en til to sider mellom s. 66 og s. 91 i matteboka. Merk siden/sidene du har gjort med «Lekse 
uke 49». 

Engelsk: 

 Jeg kan ønske andre god jul på engelsk (Merry Christmas!). 

 Jeg kan gjengi noen vanlige engelske juleord (Eks: Christmas tree, 
Christmas gift, bells, angel, snowman) 

 Jeg kan fortelle om egne ønsker og forventninger til jul 
(What do you want for Christmas? / I would like …) 

 

Sosialt: 

 Ukas egenskap: Selvtillit 
Ha tro på at du er noe, kan noe og 
vet noe. 

 Har du husket å lade iPaden? 

INFORMASJON 
Fredagshilsen uke 48: 
Hei alle sammen! Denne uken har vi lært å stille opp subtraksjonsstykker under hverandre og regne ut (uten veksling), og det gikk veldig bra! Neste uke starter vi med oppstilt 
subtraksjon med veksling, og vi er spente på om elevene tar det like raskt som de tok oppstilt addisjon med veksling! I norsk har elevene jobbet videre med å skrive og lese inn selvlaget 
leseteater. Elevene jobber veldig godt i timene og det virker som at leseteater er noe som de aller fleste synes er gøy. På onsdag hadde vi et etterlengtet besøk i gymsalen. Elevene spilte 
kanonball og innebandy. Etter gymsalen gikk vi inn for å se på forestillingen «Fritt frem» i aulaen i regi av DKS. Vi har også brukt uken til å øve på det vi skal bidra med under 
skolegudstjenesten neste uke. Noen skal lese juleevangeliet, noen skal gå i prosesjon, noen skal tenne lys og be en bønn og alle skal være med å fremføre sangene «Jul i svingen» og 
«Little snowflake». Kantor i Teie kirke har også vært hos oss for å øve sangene med oss.  
Vi har nå kommet inn i vintermåneden desember og vi har trukket de to første elevene i hver klasse som får tre pepperkaker og en liten sjokoladebit. Hver dag i desember trekker vi også 
en aktivitet vi gjør sammen. 1. desember lagde alle snøkrystaller og julelenker og 2. desember spilte alle et brettspill der de skulle samle bokstaver og lage ord ut av bokstavene de hadde 

fått. Nå venter vi bare på snøen for å få litt ordentlig julestemning       
 
Vi ønsker dere en riktig god helg! 


