
    UKEPLAN UKE 38 (19. sept – 23. sept) 
  - 3. klasse - 

 

 

Mandag 

Lesing  Les Fritidsaktiviteter s. 33-35. Du får beskjed om du skal lese måne s. 33 eller sol s. 34-35.   

Husk! Underskrift på diktat. Se i diktatboka om du har fått beskjed om å øve på noen av ordene.  
Gå gjennom lekseplanen med en voksen.  

 

Tirsdag 

Lesing Les 15 min i valgfri bok. Skriv 4 setninger i norsk skrivebok om hva boka handler om. Husk 
å fargelegg leseloggen. 
Øv på diktat. 

Husk! Sjekk postpermen.  

 

Onsdag 

Lesing Les 15 min i valgfri bok. Husk å fargelegg leseloggen. 
Øv på diktatsetning og dikatordene. Diktat i morgen. 

Husk! Det blir uteskole på torsdag. Ta på gode klær som du kan være ute i.  
Sjekk postpermen. 

 

Torsdag 

Lesing  Les 15 min i valgfri bok. Husk å fargelegg leseloggen.  
Underskrift i brevboka. 
Ta med gymtøy på fredag! Alle skal ha med gymklær og håndkle+såpe til dusj. Husk 
innesko.  

Husk! Les 15 min i valgfri bok. Husk å fargelegg leseloggen. Fortell noen hjemme om 
lesekonkurransen og lesemålet vi har på skolen.  

 

Diktat og gloser 

Diktatord: kommer - så - nei – der - mellom 

Diktat:  Han kommer mellom trærne. 

 

Dette jobber vi med 

Norsk  Punktum, spørretegn og utropstegn. Lesing.  

Matte Subtraksjon (subtrahere enere, tiere og hundrere) 

Engelsk Sesongene, dagene, presentere seg selv. 

Kroppsøving  

KRL Rett og godt, vennskap   

Naturfag  

Samfunnsfag Demokrati og samfunn.   

 

Ukens sang 

BlimE! sangen 2022  BlimE! – 1. Musikkvideo BlimE! - 
Den Ene (Sesong 11) – NRK TV 

 

 

Ukens bibelvers 

«Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke» 

Jesaja 40:29 

 

https://tv.nrk.no/serie/blime/sesong/11/episode/1/avspiller
https://tv.nrk.no/serie/blime/sesong/11/episode/1/avspiller


 

Informasjon til hjemmet 

Minner også denne uka om at alle må ha med seg blyant, visk og blyantspisser hver dag.  
 
Husk gymtøy på fredag. Alle må ha innesko. Nytt i år er at elevene skal skifte til gymtøy og dusje 
etterpå. De må derfor ha med seg håndkle og såpe.  
 
Forrige uke startet vi opp med Norli Junior Lesekonkurranse. Dersom du ikke har registrert barnet ditt 

på norlijunior.no må du gjøre det. Les utdelt infoskriv som eleven har fått med seg hjem i postpermen. 
Klassekoden er: A989.  
 

Med vennlig hilsen Olga Terese olgaterese.royneberg@skg.as   
Tlf: 99242569.    

 

mailto:olgaterese.royneberg@skg.as

