
    UKEPLAN UKE 38 (20.-24.september) 
  -3. klasse- 

 

 

Mandag 

Norsk Les side 11 i leseboka di. Hva vil du skrive fortelling om på skolen denne uka? Få 

underskrift på diktaten. 

Matte Jobb minst 10 minutter på Kikora (www.kikora.no). Elevene logger inn 

med sitt Feide brukernavn og passord.  +  Øv på niervenenne        
Gi beskjed dersom dere trenger hjelp til å logge inn.  
 
 

1 + 8      = 9 

2 + 7     = 9 

3 + 6      = 9 

4 + 5      = 9 

5 + 4      = 9 

6 + 3      = 9 

7 + 2      = 9 

8 + 1      = 9 

Engelsk Øv på ordene på s. 14, oppgave 5 «Choose and say».  
Husk å øve på glosene hver dag.   

 

Tirsdag 

Norsk Gjør side 16 i arbeidsboka di. Skriv sammenhengende bokstaver hvis du kan det. 

Matte Jobb minst 10 minutter på Kikora (www.kikora.no). Elevene logger inn med sitt Feide 

brukernavn og passord.  +  Øv på niervenenne        
 

KRL Les s. 14 i KRL boka. La en voksen lese s. 16 for deg og snakk om spørsmålene nederst på 
siden. Husk å legge på bokbind. 

 

Onsdag 

Norsk Gå inn på Salaby, 3.-4. klasse, norsk og saltos bokhylle. Velg «Kim løper». Les boka (velg 
nivå 1) 

Matte Jobb minst 10 minutter på Kikora (www.kikora.no). Elevene logger inn med sitt Feide 

brukernavn og passord.  +  Øv på niervenenne        

 

Torsdag 

Norsk Gå inn på boka «Kim løper» igjen. Nå kan du velge nivå 2. Svar på spørsmålene til boka 
sammen med en voksen. 

Matte Jobb minst 10 minutter på Kikora (www.kikora.no). Elevene logger inn med sitt Feide 

brukernavn og passord.  +  Øv på niervenenne        

Engelsk Husk underskrift i gloseboken din.  

Husk! Badetøy og gymtøy til fredag! Husk diktatboka på fredag. 

 

Diktat og gloser 

Diktat: Vi øver på skriving. 

Gloser: Big, small (gloseprøve på torsdag) 

 

Dette jobber vi med 

Norsk  Skrive fortelling med innledning, hoveddel og avslutning. 

Matte Sifrenes verdi og hoderegning 

Engelsk My friends 

Kroppsøving Ballspill, svømming og lek 

KRL Bibelhistorier og klassemiljø 

Naturfag Bærekraftig utvikling og økologisk produksjon 
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Samfunnsfag Å være sammen 

 

 

Ukens sang 

Engelsk sang om alfabetet: 
 
ABC Phonics Song with Sounds for Children - Alphabet 
Song with Two Words for Each Letter - YouTube 
 
 
 

 

 

Ukens bibelvers 

Fil. 4,6: Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse 
og bønn med takk.  

 

 

Informasjon til hjemmet 

-På torsdag er det storsamling. Husk penger til fadderbarna. 
 
-Husk gymtøy og badetøy på fredag. På grunn av svømmingen blir fredagene en time lenger nå fram til høstferien. 
(de er ferdig klokka 13.00). Dette får de tilbake med kortere fredager like mange uker før jul. De som vil kan hente 
elevene utenfor svømmehallen til Solborg. 
  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tKsIi1MH4lw
https://www.youtube.com/watch?v=tKsIi1MH4lw

