Ukeplan 3.trinn.

Uke 9

Tema: Eventyr
Ukas sang: Eventyrvisa
Egenvurdering: (sett kryss)
1) Jeg kan noen typiske eventyrtrekk.
2) Jeg kan snakke om familie på engelsk.
Mandag
27.februar

Tirsdag
28.februar

Samling
Norsk
Matematikk
Temafag

Svømming
Kroppsøving

Mat/Friminutt
Engelsk Famiy
Friminutt

Mat/Friminutt
Matematikk
Friminutt

Mat/Friminutt
KuHå
Friminutt

Mat/Friminutt
Temafag
Friminutt

Naturfag

Norsk

KuHå

Norsk

Vi forsker.

Eventyr

Solsystemet

Eventyr

Ukas ord (skriftlig):

Onsdag
1.mars

https://www.youtube.com/watch?v=dE4T1BjQzyo

Samling
Norsk
Temafag

begge

Torsdag
2.mars

Fredag
3.mars

Samling
Norsk
Matematikk
dobbeltime

par

både

Samling
Engelsk
Family

UTESKOLE
Husk: (hvis snø: Ski,
staver og skisko), ekstra
genser, sitteunderlag,
mat, grillpinne, varm og
kald drikke.

God helg!

fire

gjør

Lekser:
Til tirsdag:
Leselekse: Se lesekort
Norsk: Skriv ukas ord i
norskboka.
Matte: X i boka.

Til onsdag:
Leselekse:
Se lesekort
Norsk: Skriv ukas
ord i norskboka.

Til torsdag:
Leselekse: Se lesekort
Norsk: Skriv og lær
ukas ord i norskboka.
Matte: X i boka.

Til fredag:
Leselekse: Se lesekort
Engelsk: Read/les
page/side 80. Les tre
ganger sammen med
en voksen.

Informasjon:
Hei.
Husk utstyr til svømming på tirsdag.
KuHå: Ta med deg ei t-skjorte eller en genser du ikke er redd for, det kommer til å bli litt klassete. 
Elevene må ha godt med klær på seg når de kommer til skolen, det er kaldt i morgentimene.

Dersom noe er uklart, send meg en e-post, SMS eller ring meg!
Mobilskole: SMS: UTOY 3 eller 4 melding til 03686.
Tlf. Utøy skole: 741 24 180 Stian Røtvold: 915 37 849 e-post stian.rotvold@inderoy.kommune.no

EVENTYRVISA
Ja, kom alle sammen bli med

Jeg har sett huldra nå, jeg

Vi flakser og bakser av sted

hu satt seg på purka og rei

Til eventyrland for å se

Tjo heisan hvor det bar i vei

På jutler og nøkker og nisser og troll

Hu skreik og hu bar seg med hylhøye

Og dverger i tusene fold

hvin

Vi danser og flyr gjennom eventyr

Men hu fløy til værs som en

Vi flakser og rir, vi synger og ler

flygemaskin

Til Askeladden, til Pål og Per

Vi danser og flyr gjennom eventyr

og Mumle Gåsegg og tvi tvi tvi tvi

Vi flakser og rir, vi synger og ler

og Tyrihans leker med gullhøna si

Til Askeladden til Pål og Per

mens Smørbukken sitter fornøyd og

Og Mumle Gåsegg og tvi tvi tvi tvi

blid

Og Tyrihans leker med gullhøna si

og gomler så lat på sin skolemat

Mens Smørbukken sitter fornøyd og

og Veslefrikk spiller for

blid

Tommetommetommeliten på fela si

Og gomler så lat på sin skolemat
Og Veslefrikk spiller for
Tommetommetommeliten på fela si.

