
Ukeplan uke: 11 Trinn: 3.
Læringsmål for uka:

Norsk Jeg kan noen typiske trekk ved eventyr. 

Matematikk
Jeg kan forskjellen på rett vinkel, stump vinkel og spiss vinkel. Jeg vet hva 
parallelle linjer betyr. 

Informasjon fra skole:

Engelsk: Jeg kan si hva favorittmaten min er. De som skal ha bad på tirsdag er: 
Martinus, Teodor, Sorah, Amalie, 
Ole H., Nora, Odin, Adrian, Mia, 
Emilie, Selin IM, Kristian A., 
Lasse.

På fredag 19/3 sender vi med 
utv.samtaleskrivet i sekken til de 
som ikke hadde disse samtalene 
før vinterferien. Husk at det ene 
returneres til skolen ETTER at 
samtalen har funnet sted på 
Teams. (hvis noen ikke husker 
tidspunktet for samtalen, så send 
meg melding på Visma )

NB! Alle må ha med seg blyant 
og viskelær på skolen. 

Sosialt: Jeg bråker ikke når jeg kommer inn i klasserommet etter friminuttene. 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08:30-10:00
Matte
Norsk

Engelsk
Matte/Bad

Matte
Matte

Norsk
Matte

Gym
Gym

10:00-10:15 FRIMINUTT

10:15-11:00 Engelsk Matte/Bad
Norsk

(BOKLÅN)
Norsk KRLE

11:00-11:45 MATPAUSE OG FRIMINUTT

11:45-13:15 Naturfag
Naturfag
Utetime

Norsk
Norsk

K og H
Norsk
Matte



Lekseplan for 3.trinn
Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Matte: Gjør side 84 i Multi
Rød. Husk at du også skal 
merke av der de rette 
vinklene er på figurene!

Engelsk: Les side 48 i Quest 
TB (bruk gjerne lydfilen på 
denne linken: 
https://www.lokus.no/licens
ed/questlisten14/3/boy-i-
am-hungry). Skriv ned alle 
matorda i lillaboka som 
toast, jam osv. 

Norsk:  Gjør side 57 i lilla 
Zeppelin arb.bok. 

NB!! Husk badetøy for de 
som skal ha det!

Matte: Gjør side 85 i Multi
RØD. 
Gjør denne linken. Her kan 
du selv velge nivå:
https://skole.salaby.no/3-
4/matematikk/matematikk/
ganging/fly-med-dragen

Norsk: Gjør side 60 og 61 i 
stavskriftboka. Du kan 
bruke fargeblyanter hvis du 
vil. 

Engelsk: Les side 49 i Quest 
TB, og skriv ned 5 setninger 
om hva du ser på bildet. 
Bruk lillaboka. 

Norsk: Les teksten «Hver 
synes best om sine egne 
barn» som er limt inn i 
lillaboka. Skriv tre 
faktasetninger om myrsnipa 
(let etter informasjon på 
internett). 

Matte: Gjør side 86 i Multi
RØD. 
I denne linken skal du skyte 
tall som er i 2-gangen. 
Lykke til !
https://skole.salaby.no/3-
4/matematikk/matematikk/
ganging/skyt-med-kanon

Matte: Gjør side 87 i Multi
Rød.  
Gjør ferdig side 53 – 57 i 
Multi Oransje hvis du ikke 
ble ferdig på skolen.

Norsk: Gjør ferdig side 58 
og 62 i stavskriftboka. Hvis 
du vil kan du gjøre side 63 
og 64 også. Les side 59 i 
stavksriftboka tre ganger 
høyt for en voksen hjemme. 

https://www.lokus.no/licensed/questlisten14/3/boy-i-am-hungry
https://skole.salaby.no/3-4/matematikk/matematikk/ganging/fly-med-dragen
https://skole.salaby.no/3-4/matematikk/matematikk/ganging/skyt-med-kanon

