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MANDAG 2.12 TIRSDAG 3.12 ONSDAG 4. TORSDAG 5.12 FREDAG 6.12 

Adventsstund Matte Øving Musikk Engelsk 

Norsk Norsk/Tema 
 

Basseng 
Bibliotek 

Engelsk Matte/Øving 

Øving Norsk Gym 

Gym Øving KRLE Matte Juleverksted 

Engelsk Løkkengjelen 
1.-4.trinn 

Leksehjelp 
 12.30-13.00 

K & H 
Leksehjelp 13.30-14.00 Slutt 13.15 God helg 

 

INFO 
 Tirsdag: Ta med spark hvis du har. Ellers så deler 2og 2 på sparken. Det går fint.  
 Onsdag: Ta med såpe og gjerne badehette. Ta med en pose til å ha lånebøker i.  

 Pugge ganger: Viktig å lese høyt både gangestykkene og svaret. Ikke rekketelle. Det er en 

tungvint strategi. Målet er å huske svaret, men da må de først pugge gangestykkene. I 

tillegg bør de fleste pugge hjemme, litt hver dag, skal det bli automatisert. 

 Heretter kommer ukeplanene og anna info til å legges ut på «It’s learning». Appen kan 

også lastes ned på mobil. Link til denne læringsplattformen ligger på Tolga kommune sin 

nettside. Se egen info pr epost. 

 Hele skolen skal ha syngespillet Da nissen dro på ferie på Juletrefesten som er 4. juledag. 

Er det noen som ikke blir med i jula, så gi beskjed. Ellers så er det kjempefint om elevene 

øver litt hjemme også på melodiene. Lydfilene blir lagt ut på Its learning og via epost. 

 
 

  
                   FAG                                                      LEKSER 

Norsk/Tema Film, spill, tv  og utrydda dyr 

Mål: -Gi uttrykk for egne tanker: film, spill, tv 
          - Hvordan forske på fortiden 
          - Hvorfor noen dyr kan bli utrydda i dag 
 

 Lesing: Lese om norske, utrydningstrua 
dyr. Lesehefte er i postmappa. Les litt 
hver dag. Deler av teksten leses høyt. 

 Skriving: Beskriv familien din med 4 
setninger. Sett strek under adjektivet. 

Matematikk  Ganging 
Mål:     -Lære at ganging er gjentatt addisjon 
             - Pugge 3-gangen. Test på fredag 
             - Øve på hoderegning  

 
 Multi 3A: s. 103 
 Øve på 3-gangen – les høyt på arket, 

både regnestykket og svaret. 

Engelsk   Time for breakfast 
Mål: -Kunne noen ord for matvarer 

- Kunne lese en dialog med innlevelse 
- Jobbe med adjektiv 

Textbook 3: page 62 
Workbook 3: page 44 
Writing: skriv min. 4 setninger om hva du ser på 
bildet på s. 60 i Textbook. 

KRLE     Kristendommen 
Mål:         - Fortelle om innholdet i tekster om Jesu liv og lære 
 

 

 
Sosialt mål 

 Jeg lytter aktivt når andre forteller 
  

 

https://www.google.no/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.gulen.kommune.no%2Fbarnevern.4594158-110230.html%3Fshowtipform%3D2&psig=AOvVaw3Yb3CM_QS8NX0gz7aNU4h6&ust=1572093057121000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiOkZu1t-UCFQAAAAAdAAAAABAJ
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fno.wikipedia.org%252Fwiki%252FGaupe%26psig%3DAOvVaw3FxeqXA-HtBu5xfhlEIQIQ%26ust%3D1575018332935879&psig=AOvVaw3FxeqXA-HtBu5xfhlEIQIQ&ust=1575018332935879
https://www.intersport.no/511587-rapp-spark-barn-59-cm
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UKAS ØVEORD 

 

 

Breakfast - frokost 

Bread-brød 

Butter- smør 

Jam- syltetøy 

Milk-melk 

Cheese-ost 

Ham- skinke 

Toast-rista brød 

Cereal-frokostblanding 

A cup of tea- en kopp te 

 

Blueberries-

blåbær 

Raspberries-

bringebær 

Lemon-sitron 

Pineapple-ananas 

Cherries-kisebær 

Peach – fersken 

Plum - plomme 


