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marianne.monan@kristiansand.kommune.no 

3. trinn Uke 1 05.01 – 08.01 
SOSIALT MÅL 
Jeg tar godt imot Lara og Amie i 
klassen. 

INFORMASJON  
● Da tar vi fatt på andre halvdel av 3.klasse, vi gleder oss:) 
● Velkommen til Lara og Amie.  

           Den gule mappa skal alltid ligge i sekken. Leselekse i gul mappe denne uka.  
           Vi bruker farger og blyant på skolen, ikke tusjer. 

● Minner om hvor viktig det er å bruke refleks om morgenen på vei til skolen!  
● Vi ønsker alle en fin uke:) Hilsen Karl Erik, Aina, Andrea og Marianne. 

TID Mandag 
04.01 

TIRSDAG 
05.01 

ONSDAG 
06.01 

TORSDAG 
07.01 

FREDAG 
08.01 

Start 
08.30  
 
 
 
 
Spiser 
kl.10.35 

 
 

 FRI  

Starter 
Morgensamling 
---------------------- 

Engelsk 
Welcome back!  

Verbet to be. 
 
 

 
Matematikk  
gangetabellen 
 
 
 

Lesekvarten 
Morgensamling 
--------------------- 
Norsk 
Vi jobber med 
leseforståelse 
 
 
Vi skriver på 
skoleskrift 2. 
Enkel/dobbel- 
kononant. 

Lesekvarten 
Morgensamling 
-------------------- 
 
Norsk: 
Slukelese, 
skumlese, 
letelese. 
Oppgaver. 
 
Uteaktivitet på 
skolens 
område. 

Lesekvarten 
Morgensamling 
--------------------- 
      K&H  

 
Vi maler. 

Norsk- høre 
leselekse. 

Engelsk -høre 
leselekse.  

Friminutt 
Kl. 11.00 

     

4. time 
11.40-12.25 

         FRI  
GYM 

HUSK INNESKO 

Samf/naturfag 
 

 

  
Klassesirkel 

 
 

Matematikk 
gangetabellen  

  
 
 
 

Quiz fra ukas 
skolearbeid 
Musikk  

5. time 
12.25-13.10 

         FRI  Nye lekser: 
Vi går gjennom 
leksene i norsk, 
matte og engelsk. 

  
Samf/naturfag 
 

Ferdig kl. 12.45 
God helg! 

http://www.minskole.no/karuss
mailto:andrea.aas.humphreys@kristiansand.kommune.no
mailto:marianne.monan@kristiansand.kommune.no


 

3. trinn - Uke 1 

 

Tema Fag MÅL Vi jobber med 
 

 
 

Norsk ● Kan vi uttrykke tanker og 
opplevelser fra juleferien ? 

● Kan vi struktere det vi skriver 
om fra starten av ferien til 
slutten? 

● Kan vi bruke de reglene for 
skriving vi har lært i en tekst? 
Hva med stor bokstav i 
egennavn? Kan vi bruke 
spørreordene? 

● Husker vi stor bokstav etter 
punktum? 

● Hva er rettskriving? 
● Når bruker vi enkel og dobbel 

konsonant. 

Vi tar i bruk Ipad når vi skriver. 
Skoleskrift 2- lytte til teksten , og se 
om vi skriver riktig. 
Alfabetet: 9 vokaler og 20 
konsonanter. Når bruker vi dobbel 
konsonant? 
 
Rettskrivingssang 
 
Slukelese,skumlese, letelese- 
oppgaver. 
Salaby: 
Regler for rettskriving 
4 Vær og klima (enkel og dobbel 
konsonant? 
enkel eller dobbel konsonant? 
 
Kaleido: 
Dobbel konsonant  
 

Engelsk   
● Kan jeg bruke ordene am, are, 

is?  
● Kan jeg lage en setning med 

ordene toast, french fries, 
lunch, supper?  

Vi jobber videre med temaet lunsj.  
Vi jobber med verbet “å være”/to be.  

 
Matte  

●  Kan jeg 3,4 og 5 gangen?  
● Kan jeg forklare hva jeg gjør 

når jeg ganger? 

 
Vi jobber videre med gangetabellen. 

- Multi 3a 
- gangetabellen.net 
- salaby ganging. 
- multiplikasjonssanger.  
- konkreter.  

Naturfag ● Kan jeg lage min egen 
hypotese? 

● Forskerspiren og nysgjerrigper. 
● https://www.nysgjerrigper.no/ 

 
 Lekser til fredag 

Husk pennal hver dag. Blyant, viskelær og farger. 
Norsk 

Les sidene i  mappen: Hvordan 
leser vi? 
Lilla leksebok (ny stor bok) 
Overskrift: Min juleferie. 
Skriv og fortell om hva du har 
gjort i ferien. Har du vært ute, 
lekt, spist god mat, sett på film, 
vært på besøk, hatt besøk ??? 
Klarer du å skrive en hel side? 
 Ekstra: Tegne til det du skrev. 

Matte 
Matteark:  
Gjør oppgaver på matteark. 
 
 
 
 

Engelsk 
Quest:  
Les side 48 i questboka. 
Oversett teksten til norsk.  
Øv på glosene (glossary).  

https://skole.salaby.no/3-4/norsk/ov-pa-skriving/rettskrivingssang
https://skole.salaby.no/3-4/norsk/ov-pa-skriving/regler-for-rettskriving
https://ordriket.no/read_container/e4639a3d-ea39-4f6b-b585-a0dc5c6f82e1?t=3&st=4
https://www.moava.org/index.php?pageID=77
https://kaleido1-4.cappelendamm.no/lt/oppgavesamling.html?tid=1774993&sek=1948562
https://www.nysgjerrigper.no/

