Periodeplan for 3. trinn uke 12
Tema: Det vidunderlige mennesket
8.30-10.00

10.00-10.15
10.15-11.30

11.30-11.45
11.45-12.15
12.15-13.15

Læringsmål norsk: Alle skal være kjent med de
vanligste tegnene i setninger
Læringsmål matematikk: Vi blir tryggere på
hoderegning med pluss og minus

Læringsmål connect: Vi viser respekt for medelever
Læringsmål Engelsk: Kjenne navnet på noen
kroppsdeler på engelsk

Mandag 18.03

Tirsdag 19.03

Onsdag 20.03

Torsdag 21.03

Fredag 22.03

Morgensamling/mattekvart

Morgensamling/mattekvart

Morgensamling/mattekvart

Morgensamling/mattekvart

Morgensamling/mattekvart

3A: Gym
3B: Matte

3AB: Norsk – grammatikk,
setninger og tegn.

3AB: Matte - talljakt

Påskesamling på skolen og i
Uranienborg kirke.

3AB: Kunst & Håndverk

Friminutt

Friminutt

Friminutt

Friminutt

Friminutt

3A: Matte
3B: Gym

3AB: RLE – Påske

3AB: Matte
3AB: Norsk –
grammatikk,
setninger og
tegn.

3AB: Ukequiz
AKS

Spisetid

Spisetid

Spisetid

Spisetid

Spisetid

Storefri

Storefri

Storefri

Storefri

Storefri

3AB: Løkke
Vi øver på å skrive
løkkeskrift

3A: Samfunnsfag
De første nordmennene

3AB: Engelsk

3A: Naturfag
Kroppen min

3B: Naturfag
Kroppen min

13.15-13.30

Friminutt

Friminutt

13.30-14.45

3AB: Engelsk – “Dress up”
Bibliotek
Elevene er ferdige 14.45

Leksehjelp
Fra 13.30-14.15

3AB: Norsk
Data
Bibliotek

Elevene er ferdige 13:45

3B: Samfunnsfag
De første nordmennene

Utetid AKS
3AB: Matte
Elevene er ferdige 14:00

God påske!
Friminutt
Leksehjelp
Fra 13.30-14.15

Aktivitetsskolen Uranienborg
Ukeplan: 2.-4. trinn – Uke 12
Tema: Det vidunderlige menneske
Beskjeder: Tirsdag 2. april holder AKS åpent hele dagen, påmelding er ikke nødvendig. Vi ønsker alle store og små en riktig god påske!

Mandag 18/3

Tirsdag 19/3

Fysisk aktivitet og lek
Gymsal – 2. trinn.

Lekser og fordypning
Leksehjelp – 2.-4. trinn.

Dans: Rocky – 2. trinn.

Kunst, kultur og kreativitet
Hobby: dekorere påskeegg –
2. trinn.

Dans: Annie – 3. trinn.
Kunst, kultur og kreativitet
Spille Body IQ – 4. trinn.
Mat og helse
Det serveres brødmat med
pålegg, frukt, grønnsaker og
variert varmmat på Bessa.
Frilek inne og ute
Barnas medvirkning er i fokus
ved at de selv velger hva de
vil gjøre.

Se musikkvideoenes evolusjon
fra 1960-2013 og svare på
spørsmål rundt dette – 3.
trinn.
Fysisk aktivitet og lek
Dans: Grease lightning – 2.
trinn.
Dans: Mamma Mia – 4. trinn.

Onsdag 20/3
Kunst, kultur og kreativitet
Hobby: dekorere påskeegg – 3.
trinn.

Torsdag 21/3
Lekser og fordypning
Leksehjelp – 2.-4. trinn.

Fredag 22/3
”Ha med dag”
Barna kan ha med seg en leke
hjemmefra.
Natur, teknikk og miljø
Sjakk – 2. trinn.

Se musikkvideoenes evolusjon
fra 1960-2013 og svare på
spørsmål rundt dette – 3. trinn.
Fysisk aktivitet og lek
Gymsal – 4. trinn.
Dans: Dirty dancing – 3. trinn.

Fysisk aktivitet og lek
Gymsal – 3. trinn.
Dans: Flashdance – 2.
trinn.
Kunst, kultur og kreativitet
4. trinnsklubb.

Mat og helse
Det serveres brødmat med
pålegg, frukt, grønnsaker og
variert varmmat på Bessa.

Mat og helse
Det serveres brødmat med
pålegg, frukt, grønnsaker og
variert varmmat på Bessa.

Mat og helse
Det serveres brødmat med
pålegg, frukt, grønnsaker
og variert varmmat på
Bessa.

Frilek inne og ute
Barnas medvirkning er i fokus
ved at de selv velger hva de
vil gjøre.

Frilek inne og ute
Barnas medvirkning er i fokus
ved at de selv velger hva de vil
gjøre.

Frilek inne og ute
Barnas medvirkning er i
fokus ved at de selv velger
hva de vil gjøre.

Fysisk aktivitet og lek
Dans: Fame – 2. trinn.
Dans: Grease mix – 3. trinn.
Kunst, kultur og kreativitet
Hobby: dekorere påskeegg –
4. trinn.
Mat og helse
Det serveres brødmat med
pålegg, frukt, grønnsaker og
variert varmmat på Bessa.
Frilek inne og ute
Barnas medvirkning er i fokus
ved at de selv velger hva de
vil gjøre.

Lekser til tirsdag
19.03
Lekser
UKE 12

Lekser til onsdag
20.03
Matte: Matteark

Norsk
løkkeskrift:
Fyll ut ordene
du har skrevet i
løkkeboka

Norsk: Gjør oppgave
2 på side. 84 i Agora
øvebok

Lekser til torsdag
21.03
Norsk: Gjør oppgave
3 på side. 84 i Agora
øvebok

Lekser til fredag
22.03
Norsk: Gjør oppgave
4 på side. 85 i Agora
øvebok

Matte: Matteark

Matte: Matteark

Husk 15 minutter
lesing i bok hjemme

Husk 15 minutter
lesing i bok hjemme

Engelsk: Les teksten
“Dress up”
I engelsk skrivebok.
Beskjeder

Husk 15 minutter
lesing i bok hjemme

Husk 15 minutter
lesing i bok hjemme

Ukas ord engelsk:

Ukas diktat norsk:
Her må du øve på riktig
tegnsetting:
Når det er helt stille, hører vi
ingen ting. Når lyden er svak,
er det vanskelig å høre noe.
Men når lyden er passe høy,
hører vi godt. Er lyden for høy,
kan vi stenge den ute eller
dempe den ved å holde for
ørene.

belt = belte
blanket = teppe
necklace = halskjede
parent = forelder

Ukas grublis:

Husk ukas ord!

