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

Norsk Jeg kan lage en tegneserie. 

Matematikk Jeg klarer å finne symmetrilinjene i en symmetrisk figur. Informasjon fra skole:

Engelsk: Jeg vet navnet på ulike familiemedlemmer. - Mandag 18/1 får vi en ny jente i 
klassen. Vi skal ta godt i mot henne. 
Da er vi 26 elever på 3. tr. 

- Gjør om litt på badegruppene 
dette vårhalvåret, og de som skal ha 
bad på tirsdag er: 
Emily Kate, Natalie, Eva, Sofia, 
Arin, Mats, Adrian A., Kasper, 
Ruth, Selin DM, Tobias, Trym, 
Selma 

- Minner om boklån på onsdag. 

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

Sosialt: Jeg passer på at den nye jenta i klassen blir tatt godt i mot. 

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 Norsk/matte



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

Matte: Gjør side 54 og 55 i 
Multi RØD. 

Engelsk: Les side 34 og 35 i 
Quest TB mens du lytter til 
teksten «Three little pigs» 
på denne linken: 
https://www.lokus.no/licens
ed/questlisten14/3/home-
and-family
Se om du klarer å herme 
etter hvordan de leser 
!Gjør side 27 i Workbook. 

Norsk: Les side 75 høyt for 
en voksen hjemme. Les 
leksa minst tre ganger.
Rydd i pennalet. Husk å ta 
med pennalet på skolen! 

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

Matte: Gjør side 56 i Multi
RØD. 

Norsk: Les side 76 i 
leseboka høyt for en voksen 
hjemme. Husk leseflyt!

Engelsk: Skriv ned ordene 
som står i den røde 
firkanten nederst på side 25 
i Textbook – der det står 
«Glossary». Skriv hva de 
heter på engelsk og hva de 
betyr på norsk i lillaboka. 
Skriv tre setninger hvor du 
bruker tre av ordene, f.eks.: 
He can`t catch us. 

NB!! Husk lånebøker!

Norsk: Les side 77 og 78 
i leseboka høyt for en 
voksen hjemme. Skriv 
av alle ord med dobbel 
konsonant på 77 i 
lillaboka. 

Matte: Gjør side 58 i 
Multi RØD. Bruk brun 
kladdebok hvis du 
trenger det. Husk at du 
kan sette opp stykkene 
slik:

650
+ 240
= 890

Matte: Gjør side 59 i Multi
RØD. Bruk brun kladdebok 
hvis du trenger det. Husk at 
du kan sette opp stykkene 
slik:

650
+ 240
= 890

Engelsk: Gjør ferdig side 28 
i Workbook hvis du ikke ble 
ferdig på skolen. 

. 

https://www.lokus.no/licensed/questlisten14/3/home-and-family

