
    UKEPLAN UKE 43 (25.-29. oktober) 
  -3. klasse- 

 

 

Mandag 

Norsk Jobb i minst 10 minutter på stien din i Aski Raski. 

Matte Gjør oppgavene på s.68 i Matematikk 3a 

Engelsk Les og skriv ordene i oppgave 19 på s.24 i Explorer 

 

Tirsdag 

Norsk Gjør side 41 i arbeidsboka di (stigespill). Spill sammen med noen andre hjemme. Du 
trenger spillebrikker og en terning. 

Matte Les s. 70 og gjør oppgavene på s.71 i Matematikk 3a 

Naturfag Les s.42 i Mylder 4 for en voksen eller la en voksen lese for deg. Fortell hjemme om hva 
som skjedde med ziplock pose bomben i forrige uke.  

 

Onsdag 

Norsk Jobb i minst 10 minutter på stien din i Aski Raski. 

Matte Gjør oppgavene på s.72 i Matematikk 3a 

 

Torsdag 

Norsk Jobb i minst 10 minutter på stien din i Aski Raski. 

Matte Må: Gjør oppgave 14 på s.77 i Matematikk 3a 
Kan: Gjør oppgave 15 og 16 på s.77 i Matematikk 3a 

Engelsk Husk underskrift i gloseboken din.  

Husk! Gymtøy til fredag! Husk diktatboka og lekseboka på fredag. 

 

Diktat og gloser 

Diktat: Vi gleder oss til å smake på god mat. 

Gloser: cat, hat (gloseprøve på torsdag) 

 

Dette jobber vi med 

Norsk  Tverrfaglig tema: FN. Stum h. 

Matte Oppstilling av regnestykker 

Engelsk My friends 

Kroppsøving Ballspill, svømming og lek 

KRL Islam og klassemiljø 

Naturfag En verden av stoffer 

Samfunnsfag På nett 

Musikk Orkester, instrumenter og Mozart 

 

Ukens sang 

Vi-sangen: 
 
Vi sangen - YouTube 
 
 
 
 
 

 

 

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert 

https://www.youtube.com/watch?v=zYVvHzzHzAc
https://www.libela.org/sa-stavom/6985-pet-razloga-zasto-je-vazno-poducavati-rodnu-jednakost-u-skolama/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 

 

Ukens bibelvers 

Ef. 5,4: Rå ord, tåpelig tale og grovt snakk er også upassende. Si heller takk til Gud. 

 

 

Informasjon til hjemmet 

-Velkommen til utviklingssamtaler på mandag denne uken. 
-Arnhild blir sykemeldt i ca. to uker fra onsdag denne uken på grunn av en operasjon. 
 
 

 

Kontakt: 

Arnhild Liseth Brakestad (kontaktlærer) tlf. 41502604, mail: arnhild.brakestad@skg.as 

-Kontaktlærertime: Mandager fra 09.25-10.10 

mailto:arnhild.brakestad@skg.as

