Ukeplan for 3.trinn, uke 40 - 2020
Informasjon til hjemmet:

Vi har hatt en fin uke, og elevene har tegnet flotte Pippihus, jobbet på Creaza, lekt med
kjepphester og lært om tegnsetting i norsk.
I matematikk fortsetter vi arbeid med addisjon. Tallkunnskap og hoderegningsstrategier
står sentralt i sammenheng med 2 og 3-sifrede tall.
Husk foreldremøte på mandag fra kl. 18-19. Se egen innkalling med saksliste.
På torsdag blir det aktivitetsdag for 1. - 4. trinn. 3. og 4. trinn er en kohort, og disse to
trinnene deles da inn i grupper på tvers av trinn. Elevene vil være med i en fast gruppe
gjennom hele dagen, og ha en fast voksen i gruppa si. Den voksne følger sin gruppe
gjennom hele dagen. Det blir mye variert aktivitet: kast, lengdehopp, 60 meter, fotball,
innebandy, natursti osv.. Det er lov til å ha med en ekstra god matpakke denne dagen, og
var drikke på termosen om dere vil:)
Vi er ute nesten hele dagen, så husk å kle barna med varme klær og regntøy hvis været
tilsier det.
I neste uke er det høstferie. Vi ønsker alle en god høstferieuke, enten om barna skal på
SFO eller ha ferie.

Kontaktinformasjon:
Skolens telefonnummer: 40911500.
SMS: 59444205. Send: 3A+tekst
Therese: 92607258.
Desiree: 92812775.
E-post: Therese.Sandersen@faerder.kommune.no
Desiree.Ostbye@faerder.kommune.no
Christina.Jonassen@faerder.kommune.no
Skolens webadresse: www.torodskole.no
Klassekontakter:
Janne Kristina Kjær-Halvorsen jannekkh@outlook.com

Tlf. 48047114

Vara: Anne-Lise Moe <alpmoe@gmail.com> Tlf: 415 05 125
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Dette skal du lære mer om denne uka:
•
•
•
•
•
•
•

Pippi langstrømpe
Setninger og tegnsetting
Lage en beskrivelse
Lage en digital fortelling
Skrive små bokstaver riktig inn i bokstavhuset
Jeg er tryggere på måter å regne i hodet på.
Jeg er sikkert på hvilken verdi sifrene har i 2 og 3-sifrede tall.

Smart-egenskapen vi skal jobbe spesielt med denne uka er RESPEKT

Lekser:
Fag

Norsk

Matematikk

Hva skal du gjøre
Lese:
Les i en egenvalgt bok du har hjemme eller
som du har lånt på biblioteket på skolen.
Husk å registrere det du leser. Les i minst 10
minutter hver dag.
Jobb 30 minutter i multismartøving.

Hilsen Therese, Christina, Desiree, Steinar, Bodil og Siw.

