
Arbeidsplan uke 12 
Informasjon: 

Her er arbeidsplanen for uke 12. Den er delt inn etter fag. Vi har hovedfokuset på norsk og matematikk, men vil også gjøre litt 

engelsk, KRLE og NaSa. Fysisk aktivitet hver dag. I andre kolonne så står det hvilken dag det skal gjøres, mens i tredje kolonne kan 

dere krysse av når dere er ferdige. På noen står det at de skal gjøres valgfritt. Det betyr at disse oppgavene kan velges om de skal 

gjøres og når de skal gjøres. Jeg vil være tilgjengelig og pålogget på showbie fra 8.30 til 13.00. Jeg vil da legge opp «skoledagen» 

sammen med elevene. «Skoledagen» vil bli lagt opp som følgende: først en læringsøkt, deretter «storefri» med fysisk aktivitet. Etter 

«storefri» har vi en læringsøkt også har vi en leseøkt på slutten. Jeg har jobbet mye for at elevene skal kunne jobbe mest mulig 

selvstendig og lagt opp oppgavene slik at jeg får oversikt og kan gi tilbakemeldinger som hjelper elevene fremover. Det forventes at 

elevene er pålogget på showbie og følger «skoledagen». Da er jeg tilgjengelig for tilbakemeldinger med en gang og vi kan prate om 

ting sammen. Det er tenkt at vi skal bruke klassediskusjonen i showbie. Det er viktig at denne brukes til det den er tenkt. Det betyr 

at den ikke skal brukes til å prate med hverandre, men til å stille spørsmål og diskutere oppgaver. Jeg kommer derfor til å slå av 

muligheten for elevinnlegg utenom «skoledagen». Elevene kan fortsatt kommentere på oppgavene sine og kan på den måten få 

kontakt med meg om det skulle være behov for det. Jeg har opprettet en mappe på showbie som heter informasjon. Her vil jeg 

legge inn arbeidsplaner, instruksjonsvideoer og annen informasjon. Ellers er fagene delt inn i egne mapper på showbie i klassen 

3.trinn. Elevene skal ikke ha behov for å logge på showbie igjen, eller kobles til klassen, men ting kan skje og da er det fint om dere 

tar kontakt med meg på transponder eller telefon så vi kan få fikset det.   

Vi har fått gratis tilgang på mange nettsider og nettressurser, men har allerede en del lisenser så vi vil for det meste holde oss til 

disse. Det er noe som allerede er kjent for elevene, mens noen ting er nye. Jeg vil prøve å legge ut instruksjonsvideoer på de ukjente 

ressursene for å forklare hva elevene må gjøre. På de fleste ressursene må elevene logge inn med feidebrukeren sin. Det er da de 

fem første bokstavene i fornavnet, deretter den første bokstaven i etternavnet, så er det bursdagen i tall med dag først også 

måneden. Min er da siljel1409 siden jeg heter Silje Lindskog og har bursdag 14. september. Alle elevene har passordet sol. Om noen 

ikke husker brukernavnet sitt er det bare å ta kontakt.  



Læringsoppgaver Gjøres Gjort 

NORSK 

Se videoen «lesemestersilje» som ligger på showbie. Etter du har sett videoen logger du 
inn på https://lesemeister.no/  med feidebrukeren din. Bruk tid på å finne ut hva slags bøker som 
er der.  

MANDAG  

Se videoen «dobbel konsonant» som ligger i mappen «vi bygger» på Showbie.  TIRSDAG  

Etter du har sett videoen skal du gjøre oppgave 1, 2, 3 og 4 på side 81 i Salto grunnbok. 
Skriv inn svarene i skriveboka di. Når du er ferdig med oppgavene tar du et bilde av siden 
og legger inn på Showbie. 

TIRSDAG  

Les inn side 84 i Salto grunnbok på Showbie. Fokus på innlevelse og flyt.  ONSDAG  

Se videoen «nøkkelord» som ligger i mappen «vi bygger» på showbie.  TORSDAG  

Etter at du har sett videoen skal du gjøre oppgave 1 og 2 på side 89. Du kan velge om du vil 
skrive ned teksten på oppgave 2 i et eget dokument og så laste det opp på showbie, eller 
om du heller vil lese inn teksten på oppgaven «Taj Mahal». 

TORSDAG  

Se videoen «bygge ut setninger» som ligger i mappen «vi bygger» på showbie.  FREDAG  

Etter at du har sett videoen gjør du oppgaven «vi bygger ut setninger» som ligger i 
mappen «vi bygger» på showbie.  

FREDAG  

Redigere brukerprofilen din på lesemester og inviter klassekameratene dine til å bli 
lesevenner. 

VALGFRITT  

Les eller hør på en bok på lesemester.  
 

HVER DAG  

https://lesemeister.no/


MATEMATIKK 

Se videoen «oppsummering vekt og lengde» som ligger på Showbie.  MANDAG  

Gjør «Matemagisk3a s107» og «Matemagisk3a s108» som ligger på showbie under 

mappen «lengde og vekt». 

MANDAG  

Gjør oppgavene «Matemagisk3a s109» og «Matemagisk3a s110» som ligger i mappen 

«lengde og vekt» på showbie. 

TIRSDAG  

Legg inn en kommentar i mappen «lengde og vekt» på showbie om hva du syns er 

vanskelig med dette temaet.  

TIRSDAG  

Gå inn på https://kikora.no/ og logg inn med feidebrukeren din. På showbie ligger det en video 

til hvordan du kan logge inn og gjøre oppgaver.  

ONSDAG  

Gjør «ukas utfordring» og minst ti oppgaver på cranium eller regnearter på Kikora.  ONSDAG  

Se videoen «introduksjon» som ligger i mappen «regning med store tall» på showbie.  TORSDAG  

Gjør side 6, 7 og 8 i Matemagisk grunnbok. Sidene ligger også på showbie med 

oppgaveforklaring. Når du har gjort sidene må du ta et bilde og laste det opp i mappen 

«regning med store tall» på showbie.  

FREDAG  

Ekstraoppgave: Gjør oppgavene «Matemagisk3a s111» og «Matemagisk3a s112» som 

ligger i mappen «lengde og vekt» på showbie. 

VALGFRITT  

Ekstraoppgave: gjør oppgaver på Kikora.  

 

VALGFRITT  

https://kikora.no/


ENGELSK 

Gå inn på mappen «stairs.no» på showbie og gjør oppgaven som heter «breakfast1». TIRSDAG  

Gå inn på mappen «Stairs textbook» på showbie og gjør oppgaven som heter «ST page 

63».  

TORSDAG  

ANNET/DIVERSE 

Gå inn på minecraft og opprett din egen verden. Hvis du må logge på igjen må du huske på 

å skrive inn «@tkelev.no» bak det vanlige brukernavnet. F.eks. blir da mitt brukernavn 

siljel1409@tkelev.no  

VALGFRITT  

Gå inn på KRLE på showbie, deretter inn i mappen «Kristendommen» og gjør oppgaven 

«lignelser» 

ONSDAG  

Gjør side 59 i Regnbuen 3 arbeidsbok. Når du er ferdig med siden tar du et bilde av den og 

legger den i mappen «fra barn til voksen» i Uteskole/nasa på showbie.   

FREDAG  

KROPPSØVING/FYSISK AKTIVITET 

Gå inn i mappen «mandag» på showbie og gjør det som står der. MANDAG  

Gå inn i mappen «tirsdag» på showbie og gjør det som står der. TIRSDAG  

Gå inn i mappen «onsdag» på showbie og gjør det som står der. ONSDAG  

Gå inn i mappen «torsdag» på showbie og gjør det som står der. TORSDAG  

Gå inn i mappen «fredag» på showbie og gjør det som står der. FREDAG  

 


