
UKEPLAN FOR 3. KLASSE UKE 43 

  Mandag 

24/10 

Tirsdag 

25/10 

Onsdag 

26/10 

Torsdag 

27/10 

Fredag 

28/10 
1. 08.40 - 09.20 Stasjoner i 

norsk og matte 

Engelsk Norsk Matte Samfunnsfag Norsk Matte 

2. 09.20 - 10.00 Samfunnsfag Matte Norsk Norsk Matte Norsk 

Friminutt 10.00 – 10.15      

3. 10.15 - 11.10 Musikk Norsk Musikk Krle Krle 

Friminutt 11.10 – 11.35      

4. 11.35 - 12.20 Naturfag Forestilling Kunst & h.verk Kroppsøving Engelsk 

5. 12.20 - 13.05 Norsk Matte Kunst & h.verk Matte Norsk 

Friminutt 13.05 – 13.15      

6. 13.15 - 14.00 Leksetime     

 

UKAS MÅL 

Norsk Jeg vet at ord som har kort vokal ofte skrives med dobbel konsonant. 

Matte Jeg kan løse addisjons- og subtraksjonsoppgaver på ulike måter, også med oppstilt metode, 

med og uten veksling. 

Engelsk I know what I can put in a picnic basket. 

I know these words for insects: spider, beetle, butterfly and bee. 

Sosialt Jeg kan samarbeide med andre. 
 

UKAS LEKSER 

 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Norsk  Leseleksa «Tror du på spøkelser?» finner du på bjella i Skolestudio. 

Du kan gjerne dele opp og lese litt til hver dag. Husk å lese hele 

teksten minst 3 ganger. 

Gjøre 2 ark i Norsk 

lekseperm. 

Matte  

 

 

 3 ark i mattepermen  

Engelsk  

 

 

  Read «We’re going 

on a picnic». 
(Skolestudio – bjella) 

Annet • Ha med ferdig ladet læringsbrett hver dag. Lader skal alltid ligge i sekken. 

• Ha med pennal med viskelær og ferdig spissede gråblyanter/fargeblyanter hver dag. 
 

INFORMASJON 

• På tirsdag kommer Den kulturelle skolesekken Innlandet på besøk med bokforestillingen 

«Pølsetjuven». Musiker Heidi Marie Vestrheim og skuespiller Jarl Flaaten Bjørk kommer på besøk i 

gymsalen med bok og gitar, og leser og framfører boka Pølsetjuven av Marianne Engeberg Grettedal. 

• I matematikk fortsetter vi med oppstilt addisjon, og etter hvert starter vi med oppstilt subtraksjon. 

• I Krle fortsetter vi med skapelsen, og snakker om de første menneskene slik det fortelles i Bibelen. 

• I engelsk starter vi på nytt kapittel; «Picnic in the woods». I dette kapittelet skal vi lytte til, lese og 

forstå ord og setninger om dyr og insekter i naturen, forstå og bruke verb for å samtale om egne 

handlinger og bruke ord de har lært tidligere i en ny sammenheng. Vi lærer også hvordan vi lager 

flertall av substantiv på engelsk. 

• I naturfag er temaet «Vann, stoffer og blandinger». Vi skal lære om vannets kretsløp og om vannets 

betydning for livet på jorda. Denne uka skal vi se på hva vann er, hvilke faser vann kan opptre i, hva 

som skjer når vann koker og hvilke egenskaper vann har. 
 

Ha ei fin uke alle sammen! Hilsen Anne Cathrine, Elsa og Kristin  


