
Ukeplan uke: 18 Trinn: 3.
Læringsmål for uka:

Norsk Jeg har god leseflyt og klarer å lese med innlevelse. 

Matematikk Jeg kan 7 og 8-gangen. Informasjon fra skole:

Engelsk: Jeg klarer å lese teksten i Textbook mens jeg hører på lydfilene. Vi gir litt mindre lekser nå enn 
tidligere i år. Det er en fin tid til å 
være ute å leke etter skolen nå 
fremover !

ALLE må ha med blyant og 
viskelær på skolen HVER dag!

.

Sosialt: Jeg lar de som er alene få være med i leken. 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08:30-10:00
Norsk
Matte

Engelsk
Matte/Gym

Norsk
Norsk

Norsk
Matte

Gym
Gym

10:00-10:15 FRIMINUTT

10:15-11:00 Engelsk Matte/Gym Boklån Norsk RLE

11:00-11:45 MATPAUSE OG FRIMINUTT

11:45-13:15
Naturfag
Naturfag

Naturfag
Utetime

Matte
Matte

K og H
Matte
Norsk



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

Norsk: Les i leseheftet 
sammmen med en voksen. 
Øv godt på alle rollene. 
Husk å lese med innlevelse. 
Leseheftet deles ut på 
mandag.  

Engelsk: Les side 62 i 
Textbook. Hør på denne 
linken samtidig (The hare 
and….»):
https://www.lokus.no/licens
ed/questlisten14/3/hobbies.
Skriv «Glossary»-ordene på 
side 62 i lillaboka di. Skriv 
de på norsk og engelsk. 

Norsk: Les i leseheftet 
sammmen med en voksen. 
Øv godt på alle rollene. 
Husk å lese med innlevelse. 

Matte: Gjør alle oppgavene 
på denne linken. Det er 7-
gangen du skal øve på nå:
Øv på 7-gangen på 
gangetabellen.net
Hvis du synes det er vanskelig, 
kan du repetere 7-
gangesangen her: 
Gangesang 7-gangen 
(salaby.no)

Norsk: : Les i leseheftet 
sammmen med en voksen. 
Øv godt på alle rollene. 
Husk å lese med innlevelse. 

Matte: Gjør alle oppgavene 
på denne linken. Det er 8-
gangen du skal øve på nå:Øv
på 8-gangen på 
gangetabellen.net
Hvis du synes det er vanskelig, 
kan du repetere 8-
gangesangen her: 
Gangesang 8-gangen 
(salaby.no)

Matte: Gjør ferdig side 93, 
94 og 95 i Multi Oransje hvis 
du ikke ble ferdig på skolen. 

https://www.lokus.no/licensed/questlisten14/3/hobbies
https://www.gangetabellen.net/7-gangen.html
https://skole.salaby.no/3-4/matematikk/3-trinn3/multiplikasjon/laer-gangetabellen/gangesang-7-gangen
https://www.gangetabellen.net/8-gangen.html
https://skole.salaby.no/3-4/matematikk/3-trinn3/multiplikasjon/laer-gangetabellen/gangesang-8-gangen

