
 

    UKEPLAN UKE 22 (30.mai-3.juni)  
  -3. klasse- 

 

 

Mandag 

Norsk Les side 205-207 i leseboka di. Velg måne eller soltekst. Øv på diktaten 

Matte Siste innspurt på mattemaraton!  

Husk å logge inn distanse og prøv å gjør ferdig de oppgavene du holder på med.  

Kanskje klarer du mer enn ett lodd! Distansen må være skrevet inn før kl 13:00 i morgen. 

Engelsk Snakk engelsk hjemme: Øv på hel og halv time. Bruk spørsmålene: What time is it? Og 

svarene: It is five o’clock, it is half past six. osv. 

 

Tirsdag 

Norsk Les side 214-215 i leseboka di. Fortell til en voksen hva barn måtte gjøre for å være 
hyggelige før i tiden. Øv på diktaten. 

Matte Siste innspurt på mattemaraton!  

Husk å logge inn distanse og prøv å gjør ferdig de oppgavene du holder på med. 

Kanskje klarer du mer enn ett lodd. 

Husk! Spiss blyanter og rydd i pennalet.  

 

Onsdag 

Norsk Få hjelp av en voksen hjemme til å registrere deg i sommerles. Les i minst 15 minutter i ei 
bok du har hjemme. Øv på diktaten.  

Matte Må: Matematikk s. 134 

Kan: Matematikk s. 44-45 

Samfunnsfag Leksefri       

 

Torsdag 

Norsk Les i minst 15 minutter i ei bok du har hjemme. Husk å registrere det du har lest i 
sommerles. 

Matte Må: Matematikk s. 135 

Kan: Matematikk s. 46-47 

Engelsk Husk gloseprøve! 

 

Diktat og gloser 

Diktat: Hun hadde lært to nye triks. (De andre måtte prøve igjen.) 

Gloser: ten o’clock 

 

Dette jobber vi med 

Norsk  Å snakke sammen på en hyggelig måte, og sommerles. 

Matte Tid, digital og analog klokke 

Engelsk Inside our house, time 

Kroppsøving Lek, dans og turn 

KRL Hvordan ta vare på jorda og hverandre 

Naturfag Myldrende liv og bier  

Samfunnsfag Tiden og verden. 

Musikk Digital komponering 

 



 

Ukens sang  
  

  
No Livnar det i Lunder on Vimeo 

  

  
  

 

Ukens bibelvers 

1. kor. 12,7: Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode.   

 

Informasjon til hjemmet 

• Pass på at matteboka alltid ligger i sekken. Jeg sjekker leksene på skolen hver uke. Målet er at elevene skal 
jobbe ca 10 minutter med matteleksen hver dag. Elevene jobber i forskjellig tempo, så derfor har vi «må» 
og «kan» oppgaver. Alle elvene skal gjøre «må» oppgavene. De som jobber raskt, skal også gjøre «kan» 
oppgavene.   

• På torsdag er det pølse og kakesalg 

• På torsdag blir vi litt ute og inne. Ta med klær etter været.      

 

Kontakt: 

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

-Kontaktlærertime: Mandager fra 13.00-13.45 

https://vimeo.com/419252416
mailto:arnhild.brakestad@skg.as

