
Ukeplan uke: 46 Trinn: 3.
Læringsmål for uka:

Norsk Jeg kan rime!

Matematikk
Jeg kan kjenne igjen ulike geometriske figurer som kule, prisme, sylinder, 
pyramide og terning

Informasjon fra skole:

Engelsk: Jeg vet pengeenheten i England; pund og pence. - Minner om utv.samtalene som 
nå må foregå på Teams, så 
holder vi oss til tidligere 
utdelte tidspunkter. Jeg ringer 
dere opp på barnets Teams-
konto på gitt tidspunkt. 
Utv.samtaleskjemaene er med i 
sekken fredag 30/10, og vi ber 
de returneres til skolen ferdig 
underskrevet ETTER at vi har 
gjennomført utv.samtalene.  

- Utedag onsdag. Vi går til   
gapahuken. Vi fyrer opp bål, så 
kan gjerne ha med bålmat.  Fint 
hvis de kan ta med en vedkubbe 
også !

- Pga. rødt nivå på skolen, må 
svømming utgå neste uke. 

Sosialt: Jeg spør de som sitter på vennebenken om de vil være med å leke. 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08:30-10:00
Norsk
Matte

Engelsk
Matte

Utedag
Gapahuken

Norsk
Matte

Gym

10:00-10:15 FRIMINUTT

10:15-11:00 Engelsk Matte « Norsk RLE

11:00-11:45 MATPAUSE OG FRIMINUTT

11:45-13:15
Samf.fag

«
Samf.fag
Utetime «

K og H
Norsk
Matte



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

Norsk: Les side 42 og 43 i 
leseboka. Øv godt!! Prøv å 
lese med god rytme!

Matte: Gjør side 34 i Multi
RØD. 

Engelsk:
https://tjenester.lokus.no/op
en/quest/nettsted/quest_nett
sted3/q3_02_at_the_farm/m
atchwords.html?_ga=2.2503
5194.1062816821.1603976989
-936124474.1597920356
Gjør disse nettoppgavene. 
(samme lekse som forrige 
uke, men greit med 
repetisjon av disse ordene)

Matte: Gjør ferdig side 
77 og 78 i  Multi Blå hvis 
du ikke ble ferdig på 
skolen. 

Norsk: Les side 44 og 45 
i leseboka. Les minst 3 
ganger!

Norsk: Gjør side 21 i lilla 
Zeppelin arbeidsbok. 

Engelsk: Gjør oppgavene på 
denne nettsiden 
https://tjenester.lokus.no/o
pen/quest/nettsted/quest_n
ettsted3/q3_02_at_the_farm
/write.html?_ga=2.16084319
7.1028232269.1604568418-
936124474.1597920356
. Se i textbook s. 22 og 23, så 
ser du hvordan noen av 
ordene skrives. 

Matte: Gjør begge disse 
linkene: 
https://podium.gyldendal.n
o/mno1-4/3a/5/d/1 og 
https://podium.gyldendal.n
o/mno1-4/3a/5/e/1

Norsk: Gjør ferdig side 
28 og 29 i stavskrift. 

Matte: Gjør side 35 i 
Multi RØD. 

https://tjenester.lokus.no/open/quest/nettsted/quest_nettsted3/q3_02_at_the_farm/matchwords.html?_ga=2.25035194.1062816821.1603976989-936124474.1597920356
https://tjenester.lokus.no/open/quest/nettsted/quest_nettsted3/q3_02_at_the_farm/write.html?_ga=2.160843197.1028232269.1604568418-936124474.1597920356
https://podium.gyldendal.no/mno1-4/3a/5/d/1
https://podium.gyldendal.no/mno1-4/3a/5/e/1

