Ukeplan 3. trinn.
Tema: Lesestrategi

Uke 34
Ukas sang: Det er lurt å være litt forsiktig! Thorbjørn Harr

Egenvurdering: (sett kryss)
1) Jeg kan noe om BISON-overblikk.
2) Jeg kan telle til ti på engelsk.

Mandag
22.august
Samling

Dette kan jeg

Tirsdag
Onsdag
23.august
24.august
Samling
Samling
Norsk dobbeltime Norsk
Musikk DKS

Jeg må øve litt mer

Torsdag
25.august
Samling
Norsk "BISON"

Fredag
26.august
Samling
Engelsk

"Veslefrikkmetoden"

Norsk "BISON"
KRLE
Matematikk
Repetisjon

Mat/Friminutt
Engelsk "Numbers"
Friminutt
Naturfag

"Livet i vann"

Komposisjon og musikk.

Sammenristningstur

Samfunnsfag
Mat/Friminutt
Matematikk
Friminutt
Kroppsøving

Ukas ord (skriftlig): kan
Lekser:
Til tirsdag:

09.30

Mat/Friminutt
KuHå
Friminutt
KuHå

Hele skolen går på
tur til hogstområdet.
Vi tenner bål, og det
er greit med en liten
tursjokolade.

Vi blir ferdige med
det vi startet opp
med sist. Vi lager
bursdagskalender.

kom

Til onsdag:

Leselekse: Se lesekort
Leselekse: Se lesekort
Matte: Ei side videre i Norsk: Skriv ukas ord i
boka.
norskboka.
Norsk: Skriv ukas ord i
norskboka.

sitt

Norsk
UTESKOLE

GOD HELG!

kunne

ville

Til torsdag:

Til fredag:

Leselekse: Se lesekort
Matte: Ei side videre i
boka.
Norsk: Skriv og lær ukas
ord i norskboka.

Leselekse: Se lesekort
Engelsk øv muntlig:
I have…
You have…
We have…

Informasjon:
Hei! Da er vi endelig i gang med et nytt skoleår.  Den første uka har gått veldig fint, og
rutiner/regler faller fort på plass. Jeg regner med at dette blir et supert år!
Dersom noe er uklart, send meg en e-post, SMS eller ring meg!
Mobilskole: SMS: UTOY (2 eller 3) melding til 03686
Tlf. Utøy skole: 741 24 180

Stian Røtvold: 915 37 849

e-post stian.rotvold@inderoy.kommune.no

Det er lurt å være litt forsiktig!
Karsten har et kosedyr,
Og det er lille meg.
Løveungen er mitt navn
Det navnet liker jeg
Alltid med der Karsten er
På nye eventyr
Det beste her i verden er
Å være kosedyr.
Ingen er så modige som løver
Ingen dyr er tøffere enn oss
Men møter vi en vill og illsint tiger
Så er det kanskje best og ikke sloss.
Kaller du meg pinglete
Så er det ikke riktig
For jeg har lært at det er lurt
Å være litt fo...
Å være litt....
Å være bare litt…
Bare bitte litt....
Ja, være litt forsiktig.
Det ene øyet mitt er grønt,
Det andre blunker blått.
Pelsen min er kul og gul,
Og det er kjempeflott!
Karsten er min beste venn,
Vi leker dagen lang.
Når kvelden kommer lytter vi,
Til samme nattasang.

Thorbjørn Harr

Men ingen er så modige som løver
Ingen er så tøff og sterk som oss,
Men møter vi en vill og illsint tiger
Så er det kanskje best og ikke sloss.
Men kaller du meg pinglete
Så er det ikke riktig
For jeg har lært at det er lur
Å være litt fo...
Å være litt....
Å være bare litt…
Bare bitte litt....
Ja, være litt forsiktig.
Petra har en klok kanin,
Som også er litt søt.
Ørene står høyt på strå,
Og pelsen den er bløt.
Henne skal jeg passe på,
Så intet vondt kan skje.
Modig vil jeg stå på vakt,
Vi løver kan jo det!
For ingen er så modige som løver
Ingen er så tøff og sterk som oss,
Men møter vi en vill og illsint tiger
Så er det kanskje best og ikke sloss.
Kaller du meg pinglete
Så er det ikke riktig
For jeg har lært at det er lurt
Å være litt fo...
Å være litt....
Å være bare litt
Bare bitte litt....
Ja, være litt forsiktig.

