
 

 

3 trinn, uke 13 

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 

Økt 1 

Lesing 

Ny leselekse, Måne 

eller Soltekst. Korles 

med voksen og 

slangeles før du leser 

høyt alene.  

 

Øveord.  

Fotball, hytte, vegg, 

alle, hadde 

Øv på å lese ordene og 

skriv en setning med 

hvert øveord.  

Ta bilde av setningene 

dine. 

 

Ekstra: 

Gjør to sider i Akka, 

Bakka eller 

leseforståelse.  

Økt 1 

Lesing 

Repetert lesing 

Velg ett avsnitt eller to 

og bruk denne til 

repetert lesing.  

 

Salto øverom 3 b, 

kapittel 14. Jobb med 

språkoppgavene.  

 

Skriving: 

Lag et tokolonneskjema 

om hvordan ting var før, 

og hvordan det er nå. 

Kopier malen som ligger 

på hjemmesiden i 

skriveboka. Ta bilde. 

Økt 1 

Engelsk  

Lær deg de nye ordene 

for grønnsaker på side 33 

i Textbook.  

Gå til Stairs øverom 3, 

klikk på vegetables. Klikk 

på ordbank for å høre 

hvordan de nye ordene 

uttales. Gjør 

ordbankoppgaver og read 

and listen. 

https://stairs1-

4.cappelendamm.no 

 

Skriv setninger om 

grønnsaker du liker og 

ikke liker. 

 

I like broccoli. 

I don’t like cucumber. 

Ta bilde av setningene 

dine. 

 

 

Økt 1 

Lesing og skriving 

Les Lokkelek høyt flere 

ganger til du har god 

leseflyt og passe tempo. 

Gjør oppgave 1, 2 og 3 

på baksiden av Lokkelek.  

 

Ekstra: 

Gjør to sider i Akka, 

Bakka eller 

leseforståelse. Husk at 

du må svare på C-

oppgavene i skriveboka.  

Økt 1 

Samfunnsfag 

Se ark lenger ned. 
Tittel «Samfunnsfag – 
bronsealder (fredag)» 
  

 

 

 

Send bilder av setningene 

du skrev med øveordene, 

tokolonneskjemaet og 

setningene om grønnsaker 

du skrev på engelsk.  

 

Send på sms til 99336427 

eller på epost til 

katrine.fuglesteg@ 

tinn.kommune.no  

https://stairs1-4.cappelendamm.no/
https://stairs1-4.cappelendamm.no/


 

 

Fysisk aktivitet 
Se plan lenger ned 

 

Fysisk aktivitet 
Se plan lenger ned 

Fysisk aktivitet 
Se plan lenger ned 

Fysisk aktivitet 
Se plan lenger ned 

Fysisk aktivitet 
Se plan lenger ned 

Økt 2 
Se på side 32. Fortell en 
voksen hva barna på 
bildet gjør og lærer. 
 
Gjør side 33, spill spillet 
med en voksen, 15 min.  
Tegn skjemaet på s.33 
på et kladdeark.  
For å gjøre spillet mer 
utfordrende, kan dere 
legge til et ekstra siffer. 
Da er det om å gjøre å 
komme først til 5000. 
Her trenger dere en 
ekstra terning og en 
ekstra kolonne på 
skjemaet.  
 
Multi smart øving, 15 
min. 

Økt 2 
Se på video på 
hjemmesiden hvor 
Katrine tegner og 
forteller. 
 
Multibok side 34 og 35 
 
Ekstra, mattenøtt 
På tre dager gikk Bjørn 
17 km til sammen. Han 
gikk like langt hver dag 
bortsett fra den siste 
dagen, da han gikk 2 km 
lenger enn de to andre 
dagene. Hvor mange 
kilometer gikk han på 
hver av de tre dagene? 
 
 
 

Økt 2 
Se på ny video på 
hjemmesiden.  
 
Multibok side 36 og 37 
 
 
Ekstra: 
Salaby. Gå inn på 
matematikk, klikk på tall, 
klikk på pluss og så på 
oppstilling. 

Økt 2 
Se på videoen i går hvis 
du trenger repetisjon.  
 
Multi side 38 og 39 
 
 
Ekstra, mattenøtt: 
På fem dager gikk Bente 
28 km. Hun gikk like langt 
hver dag, bortsett fra den 
første dagen, da gikk hun 
3 km lenger enn de andre 
dagene. Hvor mange 
kilometer gikk hun på 
hver av de fem dagene? 

Økt 2 
Multi smartøving. 
 
https://multi.smartoving.no/  

Lesestund 
 

Lesestund 
 

Lesestund 
 

Lesestund Lesestund 

 

Lenker: 

https://skole.salaby.no/3-4/matematikk/tall 

Salto 3b 

https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/3b#menuItem_10  Multi nettoppgaver 

https://multi.smartoving.no/
https://skole.salaby.no/3-4/matematikk/tall
https://podium.gyldendal.no/salto/laerer/samleside-overom/overom-3b1#menuItem_vi-bygger
https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/3b#menuItem_10


 

 

Stairs øverom 

https://multi.smartoving.no/ 

https://leseskogen.no/ 

 

Samfunnsfag – bronsealder (fredag) 
 

Repetisjon: 

I bronsealderen bodde folk i langhus. Husene var lange og smale, og de hadde plass til både mennesker og dyr. I den ene enden 

av langhuset bodde menneskene, i den andre delen bodde husdyrene. De vanligste husdyrene var sau, ku, geit, gris og hund. Midt 

på gulvet der menneskene holdt til, var det et ildsted. Ildstedet ga varme til huset og der ble det laget mat. Røyken gikk ut gjennom 

et hull i taket. Langhusene hadde lave vegger, som var laget av leire og tre. Husene hadde store, høye tak. På taket ble det lagt siv, 

slik at det ble vanntett. Noen langhus hadde små vinduer, vinduene var uten glass. Andre langhus hadde ikke vinduer. De hadde 

vanligvis en dør på hver langside. 

Oppgave: Kan du lage en liten, enkel modell av et langhus? Du kan for eksempel bruke en melkekartong, som du skyller og legger 

på langs. Klippe ut dører. Kle den med papir som du farger, eller lime på kvist. Taket kan være et A4 ark som du bretter i to på lang 

og setter over. Eller du kan lage huset på din helt egen måte. 

 

 

 

 

 

https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1140972
https://multi.smartoving.no/
https://leseskogen.no/


 

 

Bilde 1 viser bronsealderhuset i den rekonstruerte fortidslandsdbyen Landa i Forsand kommune i Rogaland. Der landsbyen er bygd, 

stod over 250 hus for flere tusen år siden. Landsbyen var bebodd i over 2000 år sammenhengende, fra rundt 1500 år f.kr. til 

omtrent 600 år e.kr.  

Bilde 2 (modell av hvordan det kanskje så ut) 

 

Fysisk aktivitet - plan 

 

Fysisk aktivitet – mandag: 

 

Terningsaktiviteter (har du ikke fysiske terninger, fins det digitale på nett: http://www.feelings.no/kast_terning.asp) 

1.Først litt oppvarming: Ta deg en sykkeltur, joggetur eller kjapp gåtur på rundt 10 min, før du gjennomfører terningsaktivitetene. 

2.Kast to terninger. Den ene terningen bestemmer øvelse, den andre bestemmer antall ganger du skal gjøre øvelsen. Du må kaste terningene 

10 ganger. Terningene bestemmer, kanskje må du gjøre en aktivitet mange ganger, mens du slipper å gjennomføre en annen aktivitet. Lykke til! 

1 Knebøy 

2 Armhevinger 

3 Spensthopp 

4 Situps 

5 Stå i planken (1 terningprikk = 10 sek, 6 prikker = 60 sek) 

6 Syng og gjør bevegelsene i sangen «Head, shoulders, knees and toes» 
 

 

http://www.feelings.no/kast_terning.asp


 

 

 

Fysisk aktivitet – tirsdag: 

Aktivitetsbingo. Få fem på rad i løpet av dagen! Det kan være loddrett, vannrett eller diagonalt. Lykke til! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fysisk aktivitet – onsdag:  

1.Dans/beveg deg etter to valgfrie sanger. 

2. Frilek ute i minst 30 min. 

 

 

 

 

Fysisk aktivitet – torsdag: 

Bruk aktivitetsbingobrettet fra tirsdagen. Få 5 nye på rad i løpet av dagen! Lykke til! 

 

Fysisk aktivitet – fredag: 
Barna som levde i bronsealderen måtte hjelpe til med arbeid på åkeren, sanking osv. Det var ikke mye tid til lek og moro, men noe ble det nok. 

Da lagde de nok aktiviteter/leker hvor de tok i bruk steiner, kongler, pinner eller annet de fant i naturen. Kanskje var det om å gjøre å kaste 

stein å komme nærmest en vedkubbe? Taperen måtte gjøre en straffeøvelse; løpe rundt huset, hinke 10 ganger etc. Er du like kreativ som 

barna i bronsealderen? Kan du finne opp en lek hvor du bruker ting ute i naturen? Finn opp en lek, lag regler og inviter med noen fra familien i 

leken. Jeg heier på deg! Lykke til!  

 

 


