
 

Fag                Læringsmål Jeg kan: 

Norsk 
 

- lese tekster av ulike typer med sammenheng og forståelse 

- bruke ulike typer notater og eksempeltekster som grunnlag for egen 

skriving  

Matematikk -bruke den vesle multiplikasjonstabellen og gjennomføre multiplikasjon og 

divisjon i praktiske situasjoner 

Engelsk -gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk 
- forstå og bruke noen engelske ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til 

nære omgivelser og egne interesser 
-hilse, stille og svare på enkle spørsmål og bruke noen høflighetsuttrykk 

Samfunnsfag  -beskrive hovedtrekk ved bronsealderen og jernalderen og gjøre greie for 

hvordan jordbruket forandra levemåten i Norge og Norden 

KRLE 
-kristendom 

-fortelle om innholdet i sentrale tekster fra evangelienes framstilling av Jesu 

liv og virke i Det nye testamente 

Kr.øving -utforske, leike og uttrykke seg med bevegelser til ulike rytmer og musikk - 

være med i sangleiker og enkle danser fra ulike kulturer 

-avlevere, ta imot og leike med ulike balltyper og være med i enkle ballspill 

Sosialt -skape trivsel 

 
Timeplan uke 14 (3.-6. april) 

Tidspunkt  Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

8.30-9.00 
Begrep 

2. 
påskedag 

 
 

FRI 

Samling 
bronsealder  

Samling 
husdyr 

Samling 
jordbruk  

Samling 
ard 

9.00-9.30 Matematikk 
Test kap. 11 
s. 67-70 
 

KRLE: Jesus 
som forbilde 

Norsk 
Kartleggingsprøve 
i lesing 

Norsk 
-helhetslesing om 
bronsealder 

9.30-10.00 

10.00-10.30 Engelsk 
Jobbe i heftet 

10.30-11.20 Mat og ut Mat og ut Mat og ut  Mat og ut 

11.20-12.20 Norsk 
-lesekvart 
-hefte med 
øvingsoppgaver 
 

Engelsk 
Jobbe i heftet 

Matematikk 
Side 74-77 
 
Samling 

KH 
 
 
 
Samling 12.20-13.20 Kr.øving 

-dans 
-elefantball 
 

Slutt 13.05 

Timeplan uke 15 (9.-13. april) 
Tidspunkt  Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

8.30-9.00 
Begrep: 

Samling 
gravhaug 

Samling 
 

Samling 
bergbilder 

Samling 
høvding 

Samling 
 

 9.00-9.30  
UTESKOLE 
 
-vårtegn 
 
 
Mat/leik 
 
 
 
 
Samling 

Matematikk 
Kartleggingsprøve 
i regning 

KRLE: den gylne 

regel, det dobbelte 

kjærlighetsbudet og 

de ti bud 

Norsk 
-lesekvart 

-spørreord/ lage 

spørsmål om 

bronsealder  

9.30-10.00 

10.00-10.30 Engelsk  
Jobbe i hefter 

10.30-11.20 Mat og ut Mat og ut Mat og ut Mat og ut 

11.20-12.20 Norsk 
-lesekvart 

-helhetslesing om 

bronsealder 

 

Samling 

Engelsk  
Jobbe i hefter 
 

Matematikk 
s. 78-81 
 
 
 

 
Samling 

Musikk 
 
 
Samling 

12.20-13.20 Kroppsøving 
-dans 
-landhockey  

Slutt 13.05 

 

  

UKE- OG LEKSEPLAN 3. TRINN UKE 14-15 



Lekser  
Her er det noen ganger ulike løyper for hvert fag.  
Da har den løypa som passer for deg har et kryss, og det er din lekse. 
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   Innlevering 

Leselekse:  
Få underskrift av en voksen på lesekortet i 
mappa når du har lest. 
Før du leser:  

se mål og lesebestilling 
 
Uke 14 og 15:  
Les heftet om bronsealder 
 
Kriterier 

-les leksa tre ganger hver dag 
-les teksten høyt minst en gang 
 
 

Leselekse:  
Få underskrift av en voksen på lesekortet i 
mappa når du har lest. 
 

Les hver lekse 3 ganger hver dag 
Uke 14:  
Les s. 20-21 i «Les enda mer» 
Uke 15:  
Les side 22-23 i «Les enda mer» 
 

Kriterier 
-les leksa tre ganger hver dag 
-les teksten høyt 
 
 

Fredag 
13/4 

 

Skrivelekse (skrives i lekseboka): 
Skriv minst tre setninger om det du har lært 
om bronsealderen. 
 
Når du skriver: 
Skriv med småbokstaver. 
Bokstavene skal stå på linja. 

Stor bokstav først og punktum til slutt i 
setningene. 

 

Skrivelekse (skrives i lekseboka): 
Skriv minst tre setninger om det du har lært 
om bronsealderen. 
 
Når du skriver: 
Skriv med småbokstaver. 
Bokstavene skal stå på linja. 

Stor bokstav først og punktum til slutt i 
setningene. 
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   Innlevering 

 Uke 14: side 71 øv på 3-

gangen 

Uke 15: side 82 øv på 4-

gangen 

Uke 14: side 71 og 72 øv på 

3-gangen 

Uke 15: side 82-83 øv på 4-

gangen 

 Torsdag  

12/4 

 

Annen informasjon 
Takk for gode foreldresamtaler i uke 11 og 12  

3. klasse skal ha obligatoriske kartleggingsprøver i lesing og regning i denne perioden. 
 

Uteskole mandag 9/4. Husk klær etter vær!  
Svømming: Fredag 13/4 
 

 

Ta kontakt dersom dere lurer på noe   
Skolens hjemmeside: http://www.minskole.no/vallersund 

 

Med vennlig hilsen 

Liv    tlf 416 19 252 
 
 

http://www.minskole.no/vallersund

