
Ukeplan uke: 8 Trinn: 3.
Læringsmål for uka:

Norsk Oppleve leseglede og leselyst. 

Matematikk Jeg kan addere og subtrahere flersifrede tall. Informasjon fra skole:

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

Det er bokuke denne uka, med 
ekstra fokus på lesing/bøker. 
Temaet er faktabøker. 

Minner om foreldresamtaler i 
uke 8.
Jeg ringer dere opp på Teams 
som sist. Husk å returnere 
utv.samtaleskjemaet ferdig 
underskrevet ETTER vi har 
gjennomført samtalen !

Vinterferie i uke 9!

Sosialt: Vi viser respekt for heverandre. 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08:30-10:00
Matte
Norsk

Engelsk
Matte/Bad

Matte
Matte

Norsk
Matte

Gym ute
Gym ute

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
Bokuketema

«
Bokuketema

Utetime
Bokuketema

«
K og H

Bokkafè
Faktafilm



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

Matte: Gjør denne linken:
https://podium.gyldendal.n
o/mno1-4/3b/10/e/1

Engelsk: Skriv i lillabok 
minst 7 ting du ser på bildet 
på side 44 i Quest Textbook. 

Norsk:  Les i minst 15 
minutter i låneboka di.

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

Matte: Gjør side 68 i Multi
RØD. 

Norsk: Les i minst 10 
minutter i låneboka di. 
Skriv fem faktasetninger om 
det du har lest. Bruk 
lillaboka. 

Engelsk: Skriv ordene som 
står på side 46 i Textbook i 
ruta «glossary». Skriv hva 
ordene betyr på norsk og 
engelsk i lillaboka. Lag 
setninger med 3 av ordene: 
f.eks. I eat breakfast. 

Norsk: Les i minst 15 
minutter i låneboka di. 

Matte: Gjør denne linken:
https://podium.gyldendal.n
o/mno1-4/3b/11/d/1
Og gjør halve side 73 i 
matematikk (gjør gjerne 
hele siden hvis du får det 
til). 

Engelsk: Gjør ferdig side 34 
og 35 i Workbook hvis du 
ikke ble ferdig på skolen. 

GYM: Ta gjerne med ski 
til gymmen. Den blir ute 
denne dagen. 

Norsk: Les i minst 10 
minutter i låneboka. Fyll 
ut et LOTUS-skjema om 
det du har lest. Lotus-
skjemaet er i lillaboka. 

https://podium.gyldendal.no/mno1-4/3b/10/e/1
https://podium.gyldendal.no/mno1-4/3b/11/d/1

