
Ukeplan uke: 6 Trinn: 3.
Læringsmål for uka:

Norsk Jeg kan jobbe selvstendig i stillelesningsheftet. 

Matematikk Jeg kan runde av tall til nærmeste tier/hundrer og gjøre overslag. Informasjon fra skole:

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

Vi går i akebakken mandag 
ettermiddag. Husk klær etter 
vær. 

Minner om boklån på onsdag. 

Noen har utskrevne kladdebøker 
i sekken. Fint hvis de blir tatt ut! 
De skal ikke brukes på skolen, og 
det blir litt surr for elevene med 
nye og gamle kladdebøker. 

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

Sosialt: Jeg passer på at de som sitter på vennebenken blir med i leken. 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08:30-10:00
Matte
Norsk

Engelsk
Matte/Bad

Matte
Matte

Norsk
Matte

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
Vi går i 

akebakken.
Norsk
Matte

Norsk
Norsk

K og H
Norsk
Matte



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

Matte: Gjør side 15 i Multi
ORANSJE. 

Engelsk: Skriv av teksten 
under alle de 9 bildene på 
side 40 i Textbook, som 
f.eks. «a blue table». 
Skriv i lillaboka. 

Norsk:  Les side 88 i 
leseboka. Husk leseflyt!

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

Matte: Gjør side 16 i Multi
ORANSJE. 

Norsk: Les side 89 i 
leseboka. Tegn monsteret 
du leser om i lillaboka. 

Engelsk: Gjør denne linken:
https://www.lokus.no/open
/questelevnettsted3/Home-
and-family/Test-yourself

NB!! En del elever har 
mange lånebøler hjemme. Ta 
med alle lånebøker på 
onsdag!

Norsk: Les side 91 – 94 
sammen med en voksen 
hjemme. Øv på begge 
rollene!

Matte: Gjør denne linken:
https://podium.gyldendal.n
o/mno1-4/3b/9/d/1
Og denne:
https://podium.gyldendal.n
o/mno1-4/3b/9/e/1

Engelsk: Skriv ned 5 ting 
du har på soverommet ditt. 
Husk å bruke adjektiv. 
F.eks.: 
I have a BIG bed!
My carpet is YELLOW. 
Skriv i lillaboka. 

Matte: Gjør denne linken:
https://podium.gyldendal.n
o/mno1-4/3b/9/f/1

Norsk: Repetert lesing fra i 
går. Les side 91-94 sammen 
med en voksen. Les med 
innlevelse. 
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