
 

 

3 trinn, uke 12 

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 

Økt 1 

Lesing 

Ny leselekse, Måne eller 

Soltekst. Korles med 

voksen og slangeles før 

du leser høyt alene.  

 

Øveord.  

Øv på å lese ordene og 

skriv en setning med hvert 

øveord. Sjekk at du har 

skrevet øveordene riktig. 

Økt 1 

Lesing 

Repetert lesing 

Velg ett avsnitt eller to 

og bruk denne til 

repetert lesing.  

 

Salto øverom 3 b, 

kapittel 13. Jobb med 

oppgavene i 15 min.  

Økt 1 

Engelsk  

Repeter frokostordene, 

enten på side 61 i 

Textbook eller på Stairs 

øverom. Klikk på 

ordbank. Du kan også 

jobbe med de andre 

oppgavene her. 

 

Skriv en handleliste over 

ting du ønsker deg til 

frokost på engelsk. Les 

lista høyt til en voksen. 

Overskrift er  

Breakfast shopping list 

Økt 1 

Skriving 

Velg oppgave basert på 

hvilken tekst du har lest. 

 

Soltekst: 

Skriv en forklaring på 

hvordan pappa og Synne 

bygger broen.  

 

Månetekst: 

Søk på internett etter 

kjente broer. Skriv navnet 

på tre kjente broer og 

tegn en av dem.  

Økt 1 

Samfunnsfag 

Se på bildet av 

helleristningen under. 

Finn en stein(hvis mulig) 

eller ark, og tegn eller mal 

din egen helleristning. 

Motivet må være enten et 

skip, sola, dyr, mennesker 

eller vogner. Dette er 

vanlige motiver på 

helleristninger fra 

bronsealderen.  

 

-Gjør side 76 i Mylderboka.  

Fysisk aktivitet 
Lett jogg rundt huset i 5 

minutter 
2 runder med: 

3*3 stjernehopp 
36-30 armhevinger 

16:2 situps 

Fysisk aktivitet 
Gå en tur i 20 min eller 

dans i 10 minutter. 

Fysisk aktivitet 
Syng Head, Shoulders, 
Knees and Toes mens 
du gjør bevegelsene. 
Syng sangen minst to 

ganger. 

Fysisk aktivitet 
Lett jogg rundt huset i 5 

minutter 
2 runder med: 
23-11 knebøy 

2*6 armhevinger 
14:2  situps 

Fysisk aktivitet 
Gå en tur i 20 min eller 

dans i 10 minutter. 

Økt 2 
-Multi smart øving, 15 min. 
 
https://multi.smartoving.no/ 

Økt 2 
Multibok side 26 og 27 
 

Økt 2 
Multibok side 28 og 29 

Økt 2 
 
https://skole.salaby.no/3-
4/matematikk/tall 

Økt 2 
Multi smartøving, 15 min. 
 
https://multi.smartoving.no/  

https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1140972
https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1140972
https://multi.smartoving.no/
https://skole.salaby.no/3-4/matematikk/tall
https://skole.salaby.no/3-4/matematikk/tall
https://multi.smartoving.no/


 

 

Bruk Feideinnlogging og 
elevkoden 
8797979710 
 

For de som vil ha mer 
utfordring: 
Lag tallfølger med 
økende eller minkende 
verdi, fortsett tallrekka 
med minst 10 nye tall. 
 
15-17-21-27-? 
 
305-315-326-338-? 
 
999-989-969-939-? 

Jobb med oppgavene 
som heter tallrekker og 
fullfør tallmønsteret.  
 
 

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 

Stairs øverom 

https://multi.smartoving.no/ 

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


 

 

 

 

 

 


