
Ukeplan uke: 1 Trinn: 3.
Læringsmål for uka:

Norsk Jeg kan skrive dikt. 

Matematikk Jeg kan dele en mengde/tall på ulike mengder. Informasjon fra skole:

Engelsk: Jeg vet navnet på ulike gjenstander i et hus. 
- De som skal ha bad denne uka 

er: Teodor, Martinus, Emilie, 
Lasse, Sorah, Kasper, Sofia, 
Eva, Mats R, Natalie, Trym, 
Tobias, Mia

- Fredag går vi i 
Danielsenbakken og aker. Husk 
gode, varme klær. 

- Boklån på onsdag. Husk          
låne-bøker!

- Minner om at ALLE må ha  med 
blyant og viskelær hver dag!

Sosialt: Jeg følger regler i lek. 

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
Samf.fag/
Naturfag

Musikk
Utetime

Norsk
Norsk

K og H Utelek/ake



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

Matte: Gjør denne linken: 
https://podium.gyldendal.n
o/mno1-4/3a/7/e/1 og denne:
https://podium.gyldendal.n
o/mno1-4/3a/7/e/2

Engelsk: På de to bildene på 
side 32 i Quest TB er det 7 
ord til sammen, f.eks. 
bookshelf. Skriv alle de 
ordene i lillaboka, og skriv 
hva de betyr på norsk: 
Eks.: Curtains = gardiner
Lag setninger med 3 av 
ordene. F.eks.: 
The rug is green. 

Norsk: Les side 66, 67 og 68 
i leseboka. 

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

Matte: Gjør denne linken:
https://podium.gyldendal.n
o/mno1-4/3a/6/f/1

Norsk: Les side 69 og 70 i 
leseboka. Skriv alle ord med 
dobbel konsonant som du 
finner på side 69 og 70 i 
norsk skrivebok. 

NB!! Husk lånebøker!

Engelsk: På de to bildene på 
side 33 i Quest TB er det 6 
ord til sammen, f.eks. 
wardrobe. Skriv alle de 
ordene i lillaboka, og skriv 
hva de betyr på norsk: 
Eks.: wardrobe = klesskap.
Lag setninger med 3 av 
ordene. F.eks.: 
The bed is big. 

Norsk: Gjør arbeidsark
som er limt inn i 
lillaboka. 

Matte: Jobb 15 minutter 
på Multi Smart Øving.
Send Visma-melding 
hvis dere ikke kommer 
inn pga. feil 
passord/brukernavn e.l. 

Matte: Gjør ferdig side 
112 – 117 i Multi BLÅ 
hvis du ikke ble ferdig 
på skolen. 

Norsk: Gjør ferdig side 
40 og 41 i stavskriftboka. 

NB!! Husk uteklær. Vi skal 
ut å ake de to siste timen. 
Ta gjerne med eget 
akebrett. 
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