
 

 

 

Ukeplan for 3. 
trinn 

 

Uke 6 og 7. 

3. februar - 14. februar  

 

 

Bursdager i februar: 

 

  

 

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 å dele likt og skrive delestykker.  

Jeg kan løse praktiske oppgaver som gjelder kjøp og salg 

 

Engelsk Lære ulike ord knyttet til huset. 

 

 

Naturfag 

  

Jeg vet hva en meteorolog arbeider med og jeg vet at meteorologen varsler været 

på bakgrunn av mange målinger 

 

KRLE 

 

Jeg kan fortelle litt om religionen Islam.   

Sosial kompetanse

 

Jeg kan holde orden på plassen min på gangen.  

Danning  Vi respektere og setter pris på hverandre.  
 

 

 

 

 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

norsk  

matte 

engelsk  

KRLE 

norsk 

matte 

NSM 

norsk 

matte 

Sos. komp 

uteskole  

norsk  

matte 

musikk 

k&h 

norsk 

matte 

gym 

engelsk 

KRLE 
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Lekseplan for ukene 6 og 7. 
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Norsk leselekse:  

Gul: Les s.  80-81.  i Zeppelin boken + les 15 min hver dag i egen bok.  

Grønn: Les side  80-81 og 145-148. og i Zeppelin boken + les 15 min i egen bok.  

 

Hver uke skal elevene lese inn leseleksen sin på classroom. Dette gjøres i et google presentasjon dokument. 

Vi kommer til å vise dette til elevene slik at de kan dette godt.  

Norsk skrivelekse:  

Skriv minst ti faktasetninger om et valgfritt dyr. For eksempel, slange, hest, mus, hval, kengeru 

Hvis du vil kan du tegne en tegning som passer til teksten.  

Matematikk:  

Gul: Ark 1, 2 og 3 + 20 + øv på 2 og 3 gangen 

Grønn: Ark 1,2,3 og 4 + øv på 2 og 3 gangen 

 

2-gangen: https://quizlet.com/_72gk75?x=1jqt&i=1l2hng 

3-gangen: https://quizlet.com/_59notp?x=1jqt&i=1l2hng  

Ukens øveord:  

hoppetau, fortau, kjøttmeis, grusvei  

Engelsk: Se eget ark. 
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Norsk leselekse:  

Gul: Les s. 83  i Zeppelin boken + les 15 min hver dag i egen bok.  

Grønn: Les side 83 og 149-155 og   i Zeppelin boken + les 15 min i egen bok.  

 

Hver uke skal elevene lese inn leseleksen sin på classroom. Dette gjøres i et google presentasjon dokument. 

Vi kommer til å vise dette til elevene slik at de kan dette godt.  

Norsk skrivelekse:  

Hva er din drømmebursdag? 

Skriv ti setninger om din drømmebursdag.  

For eksempel:  

Overskrift: Drømmebursdag 

Min drømmebursdag er …….. 

 

Hvis du vil kan du tegne en tegning som passer til teksten.  

Matematikk:  

Gul: 1, 2 og 3 + øv på 4 gangen.  

Grønn: 1, 2,3 og 4 + øv på 4 gangen 

 

4-gangen: https://quizlet.com/_6eac75?x=1jqt&i=1l2hng 

Ukens øveord: 

hvithai, eplepai, papegøye, alpinløype 

Engelsk: Se eget ark. 

 

Informasjon til hjemmet 
★ Pennal. Alle elever MÅ ha blyant og visk med seg hver dag! 

★ Chromebook. Husk fulladet chromebook hver dag. Vi anbefaler eleven har med øreplugger/hodetelefoner som brukes når vi 

lytter til oppgaver, informasjonsfilmer, lydbøker og liknende. 

★ Matematikk. Vi jobber fortsatt med gangetabellene 1-5. Øv på disse hjemme. Det vil fremover være en test hver fredag i 

gangetabellen. Se på lekser hvilken gangetabell som er i fokus hver uke.  

★ Norsk. Hver uke skal elevene lese inn leseleksen sin på classroom. Dette gjøres i et google presentasjon dokument. Vi 

kommer til å vise dette til elevene slik at de kan dette godt. Det er viktig med høytlesning og at elevene hører seg selv lese, 

da er det lettere for dem å selv høre om de leser noen ord feil osv.  
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