
Ukeplan uke: 46 Trinn: 3
Tema

De grønne 
forskerspirene 

– Vindkraft

De Grønne Forskerspirene er en spennende og lærerik konkurranse om energi, som vekker både 
forskerlysten og miljøengasjementet til elevene. Elevene vil gjennom få muligheten til å prøve seg 
som ekte forskere ved å gjennomføre morsomme eksperimenter og oppgaver. Gjennom lek og 
moro vil elevene få kunnskap om hva energi er og hvordan det har seg at sola er kilden til nesten 
all energi. De to neste ukene er det vindkraft som er hovedtemaet. 

Informasjon fra skole:

• Utviklingssamtaler blir 
gjennomført denne uka og neste 
uke. Se ark på Teams for dato 
og tidspunkt.

• På tirsdag blir det svømming på 
«Laks».

• Vi må ha beskjeder før 08:00 i 
Visma. Hvis eleven ikke skal på 
SFO send melding til SFO:       
476 96 927

• Klassekode er: JNFY på Norli 
junior-lesekonkurranse.

• Ha med fulladet læringsbrett på 
skolen hver dag. 

• Det blir fort mye bløte klær om 
dagen. Det kan være lurt å ha 
skift liggende i skapet ☺

• Rebecca fra VGS er med oss 
onsdager, torsdager og fredager 
i uke 46 – 49.

• Juleverksted: Ta med et 
syltetøyglass som er rent og 
uten etikett innen fredag 
3.desember!

Mandag 15.11 Tirsdag 16.11 Onsdag 17.11 Torsdag 18.11 Fredag 19.11

08:30-10:00
Tema

Norsk

Svømming/ 
Engelsk og 

musikk
Uteskole Stasjoner

Matematikk

Norsk

10:00-10:15 FRIMINUTT

10:15-11:00 Mediatek Matematikk Uteskole Kroppsøving Mediatek

11:00-11:45 MAT og FRIMINUTT

11:45-13:15
Tema 

Stasjoner
KRLE Uteskole

Kroppsøving/ 
Samfunnsfag

Naturfag

BlimE-dansen

K og h



Lekseplan for 3. trinn

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Tema: Les side 76 i Salto, ta 
taleopptak med læringsbrettet 
ditt, sendes til Kine på Teams. 
Øv gjerne ett par ganger på 
forhånd.
Utfordring: Les side 77-79 i 
stedet, ta taleopptak med 
læringsbrettet dit, sendes til 
Kine på Teams. Øv gjerne ett par 
ganger på forhånd.

Lesing: Les minst 15 minutter i 
låneboka di.

Svømming: Laks har svømming 
på tirsdag. Husk svømmetøy!

Blime: Vi skal danse Blime-
dansen på fredag, husk å øve!

Plastikkfigur: Ta med minst en 
plastikkfigur (ca. 5 cm • 5 cm). 
Denne skal brukes som pynt i et 
forsøk vi skal begynne på denne 
uka ☺

Tema: Gå inn på Skolestudio på 
læringsbrettet. Trykk på bjella 
øverst til høyre og jobb med 
«Temalekse til onsdag uke 46.

Matematikk: Se utdelt ark «på 
flyplassen». Les tekstene, tegn 
seks analoge klokker i 
blyantboka di og sett inn 
minuttviser og timeviser på rett 
plass ut i fra teksten på arket. 
Bruk gjerne klokka di som hjelp.
For eksempel: 

USA:

Lesing: Les minst 15 minutter i 
låneboka di.

Blime: Vi skal danse Blime-
dansen på fredag, husk å øve!

Tema: Gjør oppgave 1-3 på 
leksearket «Spørre-regle».

Engelsk: Gå inn på appen 
«FEIDE-ressurser» og 
«Skolestudio». Trykk på bjella 
(øverst til høyre) og arbeid med 
«Lekse til torsdag uke 46 –
What time is it?». Husk å trykke 
på «fullfør» når du er ferdig. 

Lesing: Les minst 15 minutter i 
låneboka di.

Blime: Vi skal danse Blime-
dansen på fredag, husk å øve!

Juleverksted: Ta med et 
syltetøyglass som er rent og 
uten etikett innen fredag 
3.desember!

Tema: Gjør oppgave 4 på 
leksearket «Spørre-regle». Husk 
blyantbok.

Matematikk: Gå inn på appen 
«FEIDE-ressurser» og 
«Skolestudio». Trykk på bjella 
(øverst til høyre) og arbeid med 
«Lekse til fredag uke 46 –
klokka». Les/hør oppgavetekst 
nøye da tiden endrer seg på 
flere oppgaver! ☺
Husk å trykke på «fullfør» når 
du er ferdig. 

Lesing: Les minst 15 minutter i 
låneboka di.

Bibliotek: Ta med lånebøker hvis 
du har lest de ferdig.

Blime: Vi skal danse Blime-
dansen i morgen, husk å øve!

Kontaktinfo:
Meldinger - Visma FLYT skole 
Telefon skole - 624 35 860
Telefon SFO - 476 96 927 
Kontaktlærere: Line Lund – line.lund@elverum.kommune.no Kine E. Rønningen – kine.elisabeth.ronningen@elverum.kommune.no
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