
Ukeplan uke: 7 Trinn: 3.
Læringsmål for uka:

Norsk Jeg kan hente ut informasjon fra tekst. 

Matematikk Jeg kan løse pluss og minus-stykker der et av tallene i oppgaven er ukjent. Informasjon fra skole:

Engelsk: Jeg kan noen adjektiv på engelsk både muntlig og skriftlig. De som skal ha bad på tirsdag er: 
Martinus, Teodor, Emily Kate, 
Natalie, Eva, Sofia, Arin, Mats, 
Adrian A., Kasper, Ruth, Selin 
DM, Tobias, Trym, Selma 

Vi går i akebakken på slutten av 
dagen onsdag. Husk klær etter 
vær!

Se info. ang. vinterdag på fredag 
på lekseplanen !

Vi starter med noen 
foreldresamtaler i uke 8. 
Oversikt ligger vedlagt i sekken. 
Bytt innbyrdes hvis tiden ikke 
skulle passe. 

Sosialt: Jeg passer på at de som vil får være med i leken. 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08:30-10:00
Matte
Norsk

Engelsk
Matte/Bad

Matte
Matte

Norsk
Matte

Vinterdag!

10:00-10:15 FRIMINUTT

10:15-11:00 Engelsk Matte/Bad
Norsk

(BOKLÅN)
Norsk «

11:00-11:45 MATPAUSE OG FRIMINUTT

11:45-13:15
Naturfag

«
Norsk
Matte

Norsk
Akebakken

K og H «



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

Matte: Gjør side 66 i Multi
RØD. 

Engelsk: Skriv av «On the
way to Town» på side 41 i 
Textbook. Skriv i lillaboka. 
Sett rød strek under 
adjektivene (ord som 
forteller hvordan ting er /ser 
ut). 

Norsk:  Les teksten og svar 
på spørsmålene fra denne 
linken:
https://skole.salaby.no/3-
4/norsk/ov-pa-lesing/ov-pa-
sokelesing/saras-morgen

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

Matte: Gjør side 71 i Multi
RØD. 

Norsk: Gjør disse oppgavene 
på 
salaby:https://skole.salaby.no/
3-4/norsk/ov-pa-skriving/med-
eller-uten-d

Engelsk: Skriv en egen tekst 
på engelsk som er sånn som  
teksten «On the way to 
town», og som vi skrev på 
skolen. Du skal skrive minst 
5 setninger hvor du bruker 
adjektiv. Skriv i lillaboka. 
Du kan skrive om f.eks. en 
katt, et monster, ett søsken 
eller du kan velge helt selv. 

Norsk: Gjør ferdig side 50 og 
51 i stavskriftboka.

Matte: Gjør side 72 i Multi
RØD. 

Fredag 19. februar skal 1. - 4. 
ha vinterdag. Vi blir ute hele 
dagen og koser oss med ulike 
vinteraktiviteter. Ta med 
sitteunderlag, drikke, vedskie, 
grillmat, grillspyd og klær etter 
vær. Ski, akebrett og spade er 
valgfritt. Kommunen har utlån 
av skiutstyr dersom dere 
trenger det (vær ute i god tid): 
https://www.elverum.kommu
ne.no/kultur-idrett-og-
fritid/utlansentralen-fritt-fram

Ingen lekser til denne 
dagen!

https://skole.salaby.no/3-4/norsk/ov-pa-lesing/ov-pa-sokelesing/saras-morgen
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https://www.elverum.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/utlansentralen-fritt-fram

