
 

 
 

 

 

 

Ukeplan for 

3. trinn  

ukene 4 og 5 

 

        21. januar - 1. februar 2019 

 

 

 

Bursdagsbarn i januar: 

Vilde I 6/1 

Vetle 9/1  

Camilla 9/1 

Anna Maila 16/1 

Helene 26/1 

 

Ukens elever 

Uke 4: Herman og Mats 

Uke 5: Bella og Ea Sophie  

 

Uke 4: Marius og Jonas HM 

Uke 5: Tor og Mikkel 

 

 

Fag 

 

 

Læringsmål 

 

 

 

      Norsk  

Jeg kan variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster. 

Jeg kan skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift og bruke 

tastatur i egen skriving. 

Jeg kan variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving. 

   Matematikk  

  

 

Jeg øver på 2-, 3-, 4- og 5- gangen.  

Jeg øver på å dele likt og skrive delestykker.  

            KRLE 

Jeg kan fortelle litt om Buddha og om hvordan buddhister lever. 

        Engelsk 

 

Jeg kan flere adjektiv på engelsk.  

Jeg kan fortelle og spørre om hvilket land og i hvilken by noen bor i.  

 

 Natur, samfunn og miljø  Jeg kan peke og orientere meg etter himmelretninger og forklare hvorfor 

det er tidsforskjeller.  

Jeg kan samtale om ulike steder, folk og språk. Jeg kan planlegge og 

presentere en reise.  

Jeg kan sette navn på og plassere land i Norden, verdenshavene og 

verdensdelene. 

 

 Sosial kompetanse 

 

 

 
Jeg rekker opp hånden, og venter med å snakke til det er min tur. 

 

 

 



 

Informasjon til hjemmet 
 

Vi minner om at chromebook må være ferdig ladet når den tas med til skolen. Vi anbefaler eleven har med 

øreplugger/hodetelefoner som brukes når vi lytter til oppgaver, informasjonsfilmer, lydbøker og liknende. 

  

Mandag 28. jan kl 11.40 får vi besøk av DKS (Den kulturelle skolesekken): “Den reisende celloen” 

http://www.minskolesekk.no/web/dks.nsf/ntr/NT000146CE  

Kanskje barnet ditt har fortalt hjemme hva nyttårsforsettene på trinnet er for 2019? Fint om dere tar en prat 

sammen om disse, slik at vi sammen øker bevisstgjøringen av hva de innebærer:  

 

         God venn        Arbeidsro         Gode valg  
 

Hilsen Heidi, Beate og Hilde. 

 

 
  

Lekseplan for ukene 4 og 5: 

 

   

     Norsk,  

 

     skrive: 

Alle:  

Uke 4: Utdelt kopiark fra Zeppelin som passer sammen med leseleksen. Gjør begge sidene.  

  

Uke 5: Nå skal du leke at du er kopimaskin og illustratør! Bruk tegnearket du får på skolen, 

og skriv av ett av diktene om krokodiller på side 79 i Zeppelin lesebok. Skriv så tydelig du 

klarer. Tegn en illustrasjon som passer til diktet. Dette blir stilig å henge opp i 

klasserommet! 

 
  

 

       Norsk,  

 

     lese: 
 

 

 

 

 

 

Alle:  

Zeppelin lesebok, les sammen med en voksen: 

 

Uke 2: Bruk BO og jobb med sidene 71 - 73.  

  

Uke 3: Bruk BO og jobb med sidene 74 - 79. 

 

Alle: Les i minimum 15 minutter hver dag i en valgfri bok. Bruk tipsene vi fikk fra 

bibliotekaren Eli på Sølvberget. Her er bilder av bøkene hun fortalte om: 

https://www.minskole.no/lassa/artikkel/231494   
 

Ukens ord 

 

  av         norsk            kan                opp  
  

 

 

Matematikk 

Uke 4 og 5: 

Jobb med multi smart øving minst 20 minutter. Det kan være lurt å ha en blyant og et ark 

ved siden av som du kan skrive på. 

 

Link til begge ukene. Frivillig, men god trening! https://www.gangetabellen.net/  

 

Ekstra utfordring? Tekstnøtter på Classroom for uke 4 og 5. 

 

    Engelsk 

 

Gloser uke 4             Gloser uke 5 

happy = glad              house = hus 

sad = lei seg               garden = hage 

big  = stor                  tree = tre 

small  = liten              garage = garasje 

strong = sterk             flower = blomst 

 

http://www.minskolesekk.no/web/dks.nsf/ntr/NT000146CE
https://www.minskole.no/lassa/artikkel/231494
https://www.gangetabellen.net/

