
    UKEPLAN UKE 39 (27. sept.-1. okt.) 
  -3. klasse- 

 

 

Mandag 

Norsk Les side 50 i leseboka di. Fortell til en voksen om hva en diftong er. Få underskrift på 

diktaten. 

Matte Gjør s. 40 i Matematikk 3a. + Øv på åttervennene   1 + 7      = 8 

2 + 6     = 8 

3 + 5      = 8 

4 + 4      = 8 

5 + 3      = 8 

6 + 2      = 8 

7 + 1      = 8 

Engelsk  La en voksen lese «We love reading» på s. 16. i Explorer for deg.  
Må: Øv på å lese første avsnittet av teksten selv.  
Kan: Øv på å lese hele teksten selv.  

 

Tirsdag 

Norsk Gjør side 19 i arbeidsboka di.  

Matte Jobb med oppgave 5 og 6 på s. 41 i Matematikk 3a. + Øv på åttervennene   

Naturfag Les s. 36-37 sammen med en voksen. Den voksne kan gjerne lese for deg. Snakk om 
innholdet på sidene. 

 

Onsdag 

Norsk Les side 46 i leseboka di. Hvorfor tror du Jakub må ha med seg skift på turen? 

Matte Jobb med oppgave 7, 8 og 9 på s. 41 i Matematikk 3a. + Øv på åttervennene   

 

Torsdag 

Norsk Les side 47-49 i leseboka di. Hvis teksten blir for vanskelig, kan du lese side 46 igjen, eller 

lese teksten sammen med en voksen (eller en voksen kan lese for deg). 

Matte Gjør s. 44 i Matematikk 3a. + Øv på åttervennene   

Engelsk Husk underskrift i gloseboken din.  

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

 

Diktat og gloser 

Diktat: Vi må gå opp bakken. 

Gloser: red, blue (gloseprøve på torsdag) 

 

Dette jobber vi med 

Norsk  Skrive fortelling med innledning, hoveddel og avslutning. Repetere diftonger. 

Matte Strategier i subtraksjon 

Engelsk My friends 

Kroppsøving Ballspill, svømming og lek 

KRL Bibelhistorier og klassemiljø 

Naturfag En verden av stoffer 

Samfunnsfag Å være sammen / Grenser 

Musikk Rytmer og sang 

 

 

 



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 uteskole. Husk gode klær til å være ute i. 
 
-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

