
 

 
 

 

 

 

Ukeplan for 

3. trinn  

ukene 18 og 19 

 

  

    29.april - 10. mai 2019 

 

 

 

Bursdagsbarn mai: 

Sofie WH 30.mai 

Ea Sophie 14.mai 

 

Ukens elever 

Uke 18: Herman og Mats 

Uke 19: Bella og Ea Sophie 

 

Uke 18: Julian og Sofie WH 

Uke 19: Marius og Jonas HM 

 

 

Fag 

 

 

Læringsmål 

 

 

 

      Norsk  

Jeg kan variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster. 

Jeg kan finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på 

skjerm og papir. 

Jeg kan lage en PowerPoint-presentasjon. 

   Matematikk  

  

Jeg kan gjenkjenne og beskrive ulike geometriske figurer. 

            KRLE 

Jeg kan fortelle litt om jødedommen.  

 

        Engelsk 

 

Jeg kan noen ord om gårdsliv på engelsk.  

Jeg kan kombinere ord og bilde på engelsk.  

 

 

 Natur, samfunn og miljø  Jeg kan beskrive hovedtrekk ved bronsealderen. 

 

 

 Sosial kompetanse 

 

 
 

Jeg bidrar til godt klassemiljø. 

 

 

Informasjon til hjemmet 



 

 

Vi gratulerer Beate med en nydelig gutt og gleder oss til hun besøker oss på skolen.  

 

Velkommen til Utviklingssamtale! Vi møtes i klasserommet. 

 

Uke 18 er ei kort uke med fri onsdag 1.mai.  

 

3B: minner om at Hilde samler inn lekser på torsdager. Dersom noen gjør lekser torsdag ettermiddag, går det 

fint å levere de til Marianne på fredager.  

 

Leseboken ønsker vi skal ligge i sekken fast hver mandag, da vi gjennomgår leseleksa felles i klassene. Boken 

kan gjerne ligge i sekken hver dag.  

 

Vi minner fortsatt om at chromebooken skal være ferdig oppladet til 

skolen! 

 

17.mai nærmer seg, hurra! Vi ber dere være oppmerksomme på beskjeder 

som vil komme på skolen sin hjemmeside. Det blir mye likt som i fjor, men 

programmet er ikke helt satt enda. Så følg med på skolen sin hjemmeside :-)  

 

  

Vi ønsker alle ei riktig god våruke!  

 

Hilsen Heidi og Hilde 

 

heidi.roalkvam@stavangerskolen.no  

hilde.klungland.atland@stavangerskolen.no  

 

 

 

 
  

Lekseplan for ukene 18 og 19: 

 

   

     Norsk,  

 

     skrive: 

 

Uke 18 og 19: Lag en PowerPoint-presentasjon om deg selv. Her kan du fortelle om deg 

selv, ting du liker å gjøre og drømmer for fremtiden. Bruk ca. 3 sider. Det er kjekt med bilder 

om du vil. Senere skal du få velge om du selv vil fremføre/vise det til klassen eller om 

læreren skal vise det. Vi gleder oss til å bli enda bedre kjent med deg!  

 

Se eksempel på presentasjon på Classroom.  

3A: “Presentasjon om Heidi”.  

3B “Presentasjon om Hilde”.  

 

  

 

       Norsk,  

 

     lese: 
 

 

 

 

 

 

 

Zeppelin lesebok, les sammen med en voksen: 

 

Uke 18: Bruk BO og jobb med sidene 130-132. 

 

Uke 19: Bruk BO og jobb med sidene 133- 134. 

 

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

 

Ukens ord 
         nye         når          oss        blir 
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/  

mailto:heidi.roalkvam@stavangerskolen.no
mailto:hilde.klungland.atland@stavangerskolen.no
http://www.klyve.skole.skien.no/index.php?pageID=660
http://portal.sandefjordskolen.no/lesetrim/


 

  

 

 

Matematikk 

Uke 18: 

Jobb minst 20 minutter på Multi Smart Øving. Det kan være lurt å ha blyant og papir ved 

siden av deg.  

 

Ekstra utfordring begge ukene: Se eget ark. Ønsker du å jobbe enda mer? Gjør 

oppgavene på multi nettoppgaver 3B, Geometri 2. 

 

Uke 19: 

Jobb med gule og grønne oppgaver i heftet.  

 

 

    Engelsk 

 

Gloser uke 18                                 Ekstra: Øv gjerne på setninger til ordene. 

bonde = farmer 

traktor = tractor 

låve = barn 

  

Begge ukene: Jobb gjerne med oppgaver på Stairs 3 “Visit a farm” 

https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1140982 

 

Gloser uke 19 

høne = hen  

kylling = chicken  

lam = lamb 

grisunge = piglet 

 

 

https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1140982

