
 

    UKEPLAN UKE 45 (8.-12. november) 
  -3. klasse- 

 

 

Mandag 

Norsk Les side  i leseboka di. Få underskrift på diktaten 

Matte Jobb minst 10 min på Kikora på oppgavene for uke 45. “Plassverdi”  

Engelsk Øv på glosene.  

Snakk om plakaten dere fikk med dere hjem og heng den opp på veggen hjemme. Les alle 

ordene tre ganger sammen med en voksen.  

 

Tirsdag 

Norsk Gjør ferdig side 52 i arbeidsboka di. 

Matte Jobb minst 10 min på Kikora på oppgavene for uke 45. 

  

 

Onsdag 

Norsk Les side  i leseboka di. 

Matte Jobb minst 10 min på Kikora på oppgavene for uke 45. “Oppstilt subtraksjon” Etter 
introduksjons oppgavene kan du velge nivå.  
A: Enkelt  B: Passe  C. Vanskelig 

 

Torsdag 

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

Matte Jobb minst 10 min på Kikora på oppgavene for uke 45. “Oppstilt subtraksjon” Etter 
introduksjons oppgavene kan du velge nivå.  
A: Enkelt  B: Passe  C. Vanskelig 

Engelsk Husk underskrift i gloseboken din.  

Husk! Gymtøy til fredag! Husk diktatboka på fredag. 

 

Diktat og gloser 

Diktat: Vi skal skrive ord med o for å. 

Gloser: I get up (gloseprøve på torsdag) 

 

Dette jobber vi med 

Norsk  Jobbe med ord som har o for å. 

Matte Oppstilling av regnestykker, penger og posisjonssystemet 

Engelsk My day 

Kroppsøving Ballspill, svømming og lek 

KRL Jødedom og klassemiljø 

Naturfag En verden av stoffer 

Samfunnsfag På nett 

Musikk Dans, sang og rytmelek og julesanger 

 

 

 

Ukens sang 

 



«Hvem jeg er» ny sang til storsamlinger fremover: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JLgrEb8Ucas 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ukens bibelvers 

Rom. 10,17: Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.  

 

 

Informasjon til hjemmet 

• Fint om dere kan passe på at blyantene er ferdig spisset hjemme og klar til bruk på skolen. Det går mye tid 
bort i å spisse blyanter i timene.  

 

Kontakt: 

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

-Kontaktlærertime: Mandager fra 09.25-10.10 
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