
 
Øveord Gloser 

Disse skal jeg kunne skrive 
og forklare: 
 
 venn 

 vennskap 

 respekt 

 tankekart 

Øv på uttale av glosene til 
kapittelet «I’d like some jam, 
please». (chromebook) 
 
1: Lytt og gjenta 
2: Si og lytt 

Ukens læringsmål: 

Lesing Jeg kan lese fra nivåboka mi inn på video. 

Skriving Jeg kan lage tankekart før jeg skriver en tekst. 

Regning 
Jeg kan måle ved hjelp av ulike måleteknikker 
(konkreter og linjal/målebånd) 

Sosialt 
Jeg kan kan gi eksempler på hvordan vi kan 
respektere hverandre. 

 UKEPLAN FOR 3. TRINN Uke47 20.-24.november 2017 - 2018 

 Lekse til tirsdag Lekse til onsdag Lekse til torsdag Lekse til fredag 
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Norsk:  
 
Les 15 min. eller mer i 
en selvvalgt bok. 
Registrer det du har 
lest på brukeren din i 
lesekonkurransen. 

Norsk:  
 
Les 15 min. eller mer i 
en selvvalgt bok. 
Registrer det du har 
lest på brukeren din i 
lesekonkurransen. 
 
Fortell til noen 
hjemme hva 
nivåboken din 
handler om 

Norsk:  
 
Les 15 min. i nivåboka 
di. 
Husk at 
nivåboka/perm alltid 
skal ligge i sekken 
din. 

Norsk: 
Chromebook:  
Vis bok og les tittel. 
Les fire sider inn på 
video. Du lærer å 
levere videoen som 
lekse på skolen. 
 
 
 

S
k
ri

v
in

g
 /
 r

e
g

n
in

g
 

 Skrivelekse: 
Skriv en 
bokanmeldelse om 
nivåboka di 
Bokanmeldelsen skal 
inneholde: 

 Overskrift 

 Forfatter 

 En tekst om hva 
den handler om 

Hva du synes om 
boka 
 

Regning:  
Gjør oppgavearket 
som er limt inn i 
ruteboka. 
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Til mandag: 
3B: Ta med gymtøy, 
gymsko, håndkle, 
såpe, rent undertøy. 
 

 Chromebook: 
Se videoen og legg inn 
School Video 
Recorder. 
 
3A: Ta med gymtøy, 
gymsko, håndkle, 
såpe, rent undertøy. 
 

 

  

 
Informasjon 

 

Skøytekveld: 
Det blir skøytekveld på isbanen på Klepp torsdag 30.11 kl 
17.30-19.00. Se eget skriv for nærmere info. Det ligger 
også ute på skolens nettside og i Google classroom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Øveord Gloser 

Disse skal jeg kunne skrive og 
forklare: 
 

 tabell 

 kolonne 

 resultat 

 rad 

Jeg kan spørre og fortelle hvor 
klærne er blitt lagt. 
Whereis/are my_____? 
(trousers, jacket, raincoat, 
gloves) 
My____is/are___. (on the 
chair, on the table, in the 
wardrobe) 

  

Informasjon  

 

Torsdag 30. november kl. 17.30-19.00 inviteres det til 
skøytekveld på Jærhagen på Klepp. Se eget skriv. Det 
ligger også ute på skolens nettside og i Google 
Classroom. 
 
Alle elever er invitert til julespill i Bogafjell kirke 13. 
desember kl. 13.00. Mer informasjon kommer.p 

 
 
 

Tlf. nr. 48 20 97 28 

Ukens læringsmål: 

Lesing Jeg kan lese fra nivåboka mi inn på video. 

Skriving Jeg kan lage et tankekart etter jeg har lest en tekst.  

Regning 
Jeg kan gjøre om mellom centimeter (cm) og  
meter (m). 

Sosialt Jeg gleder andre. 

 UKEPLAN FOR 3. TRINN Uke48 27.11. - 2.12    2017 - 2018 

 Lekse til tirsdag Lekse til onsdag Lekse til torsdag Lekse til fredag 
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Norsk: 
 
Les 15 min. eller mer i 
en nivåbok bok. 
Registrer det du har 
lest på brukeren din i 
lesekonkurransen. 
 

Norsk:  
 
Les 15 min. eller mer i 
en selvvalgt bok. 
Registrer det du har 
lest på brukeren din i 
lesekonkurransen. 
 
Fortell til noen 
hjemme hva 
nivåboken din 
handler om 

Norsk:  
Les 15min. i nivåboka 
di. 
Husk at 
nivåboka/perm alltid 
skal ligge i sekken 
din. 

Norsk: 
Chromebook:  
Vis bok og les tittel. 
Les fire sider inn på 
video. Du lærer å 
levere videoen som 
lekse på skolen. 
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Ukelekse MSØ:  
Jobb 30 min. totalt 
hjemme før torsdag.  
 
 

Norsk: Chromebook 
Lag en tabell med 
informasjon om 
familien din. Du skal få 
med navn, alder, 
favorittfarge og 
favorittmat. 
 

Husk ukeleksa i MSØ.  
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Til mandag:  
3B: Ta med gymtøy, 
gymsko, håndkle, 
såpe, rent undertøy. 
 

 
 

3A: Ta med gymtøy, 
gymsko, håndkle, 
såpe, rent undertøy. 
 

 

  


