
 

 
 

 

 

 

Ukeplan for 

3. trinn  

ukene 43 og 44  

 

22. oktober - 2. 

november  

 

 

 

Bursdagsbarn i oktober og 

november 

Sara 9/10 

William 9/10 

Hamish 13/10 

Melendi 27/10 

Eirik 31/10 

Aksel S 16/11 

Kaja 18/11 

Mikkel 29/11 

 

Ukens elever 

43: Herman og Mats 

44:Bella og Ea Sophie 

 

43: Sofie SH og Håvard  

44: Axel og William 

 

 

Fag 

 

 

Læringsmål 

 

 

 

      Norsk  

Leseuker hvor målene er at elevene:  

● videreutvikler leseferdighetene sine. 

● får økt leselyst og leseglede. 

● kan samtale og reflektere over innhold i tekster. 

 

                      Matematikk  

Jeg kan måle ved hjelp av linjal eller målebånd. 

            KRLE 

Jeg kan fortelle om FN og om barns rettigheter.  

        Engelsk 

 

Jeg kan forstå og bruke noen engelske ord om frukt og bær.  

Jeg kan kjenne igjen og forstå flertalls -s når jeg hører og leser det.  

 

 Natur, samfunn og miljø  Jeg kan forklare at Norge er delt inn i fem landsdeler.  

Jeg kan sette noen fylker på kartet.  

 

 Sosial kompetanse 

 

 

 

Jeg lærer om og øver meg på å håndtere vanskelige følelser.  

 

Jeg forstår ulike hendelser og situasjoner som kan utløse sinne.  

Informasjon til hjemmet 
 

Leseuker på Lassa skole fra uke 43 - 46: 

I disse ukene setter vi av ekstra tid til lesesiestaer og ulike leseaktiviteter på skolen. 



 

Målet er at elevene:  

● videreutvikler leseferdighetene sine 

● får økt leselyst og leseglede 

● kan samtale og reflektere over innhold i tekster. 

Med leselotteri i klassene ønsker vi å motivere elevene til ekstra leseinnsats både på skolen og hjemme. 

Husk å signere leseloddark hjemme! Vi avslutter med trekning onsdag i uke 46. Hvis noen av dere hjemme 

har noen premier å bidra med, så tar vi veldig gladelig imot ekstra premier!  

 

Minner om at de som har Hilde til kontaktlærer sender mail til henne om fravær og annet.  

 

Husk å fylle ut ark som forberedelse til samtale og lever til kontaktlærer innen torsdag 25.oktober. Ligger 

også på hjemmesiden der innkallingen er. 

 

Fredag 26.oktober 5.time: belønning fra Mr Happy: Ta med en leke (brettspill, kortspill, bamser, figurer, 

konstruksjonsleker, slim, rollespillfigurer er leker som er tillatt). Skytevåpen, leker med høy lyd, droner og 

noe som er større en ranselen din må du la ligge hjemme. Vi gleder oss til en hyggelig leketime! :-)  

 

Det er mange venstrehendte barn på trinnet, og vi bruker ofte saks. Disse forsvinner på mystisk vis, så vi 

håper at alle barna kan ha en egen (med navn på) saks som passer til barnets hånd, både venstre og 

høyrehendte. 

https://panduro.com/nb-no/products/barn-junior/barnesaks/barnesaks/fiskars-barnesaks-venstre-512761 

 

 

Tema i nsm fra uke 42: Kart om de ulike delene av Norge. Et veldig kjekt boktips: “Jeg elsker Norge”. 

Fantastiske illustrasjoner som tar deg med på en reise rundt i alle fylkene.  

https://www.ark.no/boker/Tora-Marie-Norberg-Jeg-elsker-Norge-9788293335191  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://panduro.com/nb-no/products/barn-junior/barnesaks/barnesaks/fiskars-barnesaks-venstre-512761
https://www.ark.no/boker/Tora-Marie-Norberg-Jeg-elsker-Norge-9788293335191


 

 
  

Lekseplan for ukene 43 og 44: 

 

         Norsk,  

 

     skrive: 

 

Chromebook: 

Uke 43: Åpne mappen “Lekser” og jobb med oppgaven “Brev”. Skriv et brev til læreren din. 

Du kan fortelle om: 

- noe du synes klassen skal gjøre 

- noe du synes er vanskelig  

- noe du liker godt på skolen 

 

Uke 44: Åpne mappen “Lekser” og jobb med oppgaven “Bokanmeldelse”. Du må øve deg 

hjemme på å fortelle om boka di. Vi skal nemlig presentere bøkene for hverandre for å gi 

boktips.  

 
  

 

       Norsk,  

 

     lese: 
 

 

 

 

 

Zeppelin lesebok: 

  

   Gul: Bruk BO og jobb med sidene 34, 45, 36 og 37. 

   Grønn: Bruk BO og jobb med sidene  34-39.  

 

Alle: Les i minimum 15 minutter hver dag i en valgfri bok. Fargelegg lodd etterhvert 

som du leser. Husk å ta tiden! Jo mer tid du bruker på å lese, jo flere lodd får du, jo større 

er sjansen for å vinne premier på leselotteriet onsdag 14.november. I tillegg får du gode 

leseopplevelser og økt lesehastighet og ordforråd. Hurra!  

 

På google i “Classroom” ligger det ute bokanmeldelser som hver elev oppfordres til å fylle ut 

etter å har lest en uke i valgfri bok. Vi gjennomgår bokanmeldelsene i fellesskap. 

 

 

Ukens ord 

 

          vil            denne              mer             er 

  

 

 

Matematikk 

Uke 43: 

Jobb i matteheftet. Alle skal gjøre første side, bruk linjal. Du velger selv om du vil gjøre de 

gule sidene eller de grønne. Husk å skrive navnet ditt på forsiden. 

 

Uke 44: 

Jobb i matteheftet. Du velger selv om du vil gjøre de gule sidene eller de grønne. Husk å 

skrive navnet ditt på forsiden. 

 

    Engelsk 
 

 

 

Gloser uke 43                                 Gloser uke 44 

sitron= lemon                               regnjakke = raincoat 

ananas= pineapple                       støvler = boots 

blåbær= blueberries                     votter = mittens 

bringebær= raspberries               hansker = gloves 

 

Velg hvor mange gloser du vil øve på. Øv både muntlig og skriftlig. Ekstra: øv på setninger 

til glosene. 

 


