
 

 
 

 

 

 

Ukeplan for 

3. trinn  

ukene 13 og 14 

 

  

    25.mars - 4. april 2019 

 

 

 

Bursdagsbarn mars: 

Sofie SH 28/3 

Solveig 1/ 3  

 

Ukens elever 

Uke 13: Markus og Ulrik 

Uke 14: Caisa og Isabell 

 

Uke 13: Helle og Daniel 

Uke 14: Thomas og Eline 

 

 

Fag 

 

 

Læringsmål 

 

 

 

      Norsk  

Jeg kan lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger 

og fakta. 

Jeg kan forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en 

sammensatt tekst. 

Jeg kan bruke digitale kilder og verktøy til å lage sammensatte tekster med 

hyperkoblinger og varierte estetiske virkemidle. 

 

   Matematikk  

  

 

Jeg kan veksle enere i tiere og tiere i hundrere. 

Jeg øver på oppstilling av regnestykker. 

            KRLE 

Jeg kan fortelle litt fra det gamle testamentet (GT). Josef og Moses. 

Jeg kan fortelle om påskeevangeliet.  

 

        Engelsk 

 

Jeg øver på det engelske alfabetet. 

 

 Natur, samfunn og miljø  Jeg kan utforske fenomener knyttet til luft og lyd, beskrive observasjonene 

og foreslå forklaringer 

 

 Sosial kompetanse 

 

 
Jeg øver på lyttestilling og bidrar til god arbeidsro. 



 

Informasjon til hjemmet 
 

Vi fortsetter med lese- og skriveuker der vi setter ekstra fokus på lesing og skriving av fakta- og fagtekster.  

 

Elevene har nå gjennomført kartleggingsprøver i lesing og regning. Uke 13 står engelsk for tur.  

 

Elevene i 3A og halve 3B har storkost seg med “Fra hage til mage” 

https://frahagetilmage.no/undervisning/skole/  

Onsdag uke 13 er det den siste gruppen sin tur. Vi er ute hele dagen, deler opp ingredienser og tilbereder mat 

på bål, så ha på klær som tåler matsøl og uteliv. 

 

uke 13 3B 

Sofie SH, Kaja, Maren, Helle, Melendi, Silje, 

Håvard, Axel, Thomas, Jonas EL, Mikkel,  

Marius og Eirik. 

 

Utviklingssamtaler kommer rett etter påske, uke 17 og 18. Eget skriv for datoer vil bli delt ut som ranselpost 

og lagt ut på hjemmesiden. Vi ønsker at elever og foreldre/foresatte sammen går gjennom utdelt ark 

“Samtaleblomst” og leverer tilbake til kontaktlærer innen torsdag 4.april.  

 

 

Vi ønsker alle to nydelige uker!  

 

Hilsen Heidi og Hilde 

 

heidi.roalkvam@stavangerskolen.no  

hilde.klungland.atland@stavangerskolen.no  

 

 
  

Lekseplan for ukene 13 og 14: 

 

   

     Norsk,  

 

     skrive: 

 

Uke 13:  

Du skal intervjue en du kjenner, det kan være en av foreldrene dine, besteforeldre eller en 

annen person.  

★ Lag fem spørsmål. 

★ Du kan spørre om alt fra hobbyer, favorittdyr, favorittmat eller hva de arbeider med. 

Du kan også stille andre spørsmål. 

★ Husk å bruke spørreordene som vi har jobbet med på skolen. 

 

Uke 14: Skriv setninger om pingvinen, se eget ark. Det er linjer på begge sider så her kan 

du skrive så mye du vil.  

  

 

       Norsk,  

 

     lese: 
 

 

 

 

 

 

 

Zeppelin lesebok, les sammen med en voksen: 

 

Uke 13: Bruk BO og jobb med sidene 110- 111. 

 

Uke 14: Bruk BO og jobb med sidene 112- 113. 

 

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

https://frahagetilmage.no/undervisning/skole/
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Ukens ord 
   hva           så           få         kroner 
Vi anbefaler å fortsette med å øve ved å bruke linkene med de høyfrekvente ordene: 

http://www.klyve.skole.skien.no/index.php?pageID=660  

 

http://portal.sandefjordskolen.no/lesetrim/  

  

 

 

Matematikk 

Uke 13: 

Gjør de gule eller grønne oppgavene i heftet. Du kan også gjøre hele heftet.  

 

Ekstra utfordring begge ukene: Jobb med oppgaver her 

https://radius1-4.cappelendamm.no/lt/ekstern_nettside.html?tid=1998702&sek=1995054  

 

Uke 14: 

Jobb minst 20 min. med MSØ. Husk å ha noe å notere på underveis.  

 

 

    Engelsk 

 

Gloser uke 13   

Øv godt på det engelske alfabetet:  

https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/flashcardsamling.html?tid=2096581&sec_ti

d=1140980   

Jobb gjerne med oppgaver på Stairs 3 “The alphabet”. 

https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1140980  

 

Gloser uke 14 

letter = bokstav            Øv også på å stave navnet ditt på engelsk for en voksen. 

number = tall               Bruk gjerne utdelt ark. 

colour = farge              Ekstra: Stav glosene på engelsk for en voksen. 
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