
 

 

3 trinn, uke 16 

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 

 
 
 
 

 
 

2. påskedag  
 

 

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. 

Ta bilde og send til 

Katrine. 

 

Salto øverom 15 min. 

Salto kapittel 15 

 

Ekstra: 

Jobb i AkkaBakka eller 

leseforståelse, to sider.  

Økt 1 

Engelsk  

Skriv alle 

grønnsaksordene på side 

33 på små lapper. Se på 

videoen for forklaring.  

 

Lytt og les This little Pig 

s.34.  

https://stairs1-4-

lyd.cappelendamm.no/ 

CD2, spor 3 

Trekk lapp hver gang du 

kommer til et 

grønnsaksord, bytt ut 

ordet med det som står 

på lappen. 

 

Workbook side 32.  

Gjør activity card. 

 

Ta bilde og send til 

Katrine 

Økt 1 

Skriving 

Velg oppgave basert på 

hvilken tekst du har lest. 

 

Månetekst: 

Skriv en liste over alle 

spill/leker du kan i 

alfabetisk rekkefølge. 

B- bingo, brettspill 

C- Cluedo 

D- domino 

Tegn favorittspillet ditt.  

 

Soltekst: 

Skriv en 

instruksjon/forklaring for 

en lek eller et spill du 

liker. Tegn leken eller 

spillet etterpå. 

Ta bilde av det du har 

skrevet og send.  

Økt 1 

Samfunnsfag 

 

Denne fredagen kan du 
velge mellom å gjøre noe 
praktisk eller jobbe i 
Mylder arbeidsbok. 
Forslagene til praktiske 
aktiviteter er de samme 
som sist fredag, men velg 
da å lage noe annet enn 
sist. Husk at det bare er 
forslag og at du står fritt til 
å lage tingene på din egen 
måte, eller lage noe helt 
annet så lenge det 
omhandler bronsealderen. 
Vil du heller jobbe i Mylder 
arbeidsbok kan du gjøre to 
eller tre av disse sidene: 
74, 75, 76, 77, 78, 79. 
.  

Fysisk aktivitet 
 
 

Fysisk aktivitet 
Se lenger ned på 

planen. 

Fysisk aktivitet 
Se lenger ned på planen. 

Fysisk aktivitet 
Se lenger ned på planen. 

Fysisk aktivitet 
Se lenger ned på planen. 

http://podium.gyldendal.no/salto/laerer/samleside-overom/overom-3b1#menuItem_lek-og-spill
https://stairs1-4-lyd.cappelendamm.no/
https://stairs1-4-lyd.cappelendamm.no/


 

 

Økt 2 
 

Økt 2 
Matematikk 
Nytt tema: Geometri 2 
Multibok side 48 
Se på videoen på 
hjemmesiden før du 
begynner. 
 
Gjør side 49 i Multi. 
Lag en vinkelmåler med 
to ark og en binders. I 
denne oppgaven må du 
lete etter vinkler i huset 
ditt, du kan også lete 
ute. Det er vinkler 
overalt! 
 

Økt 2 
Matematikk 
Se på videoen før du 
begynner.  
 
Multi side 50 og 51. 
 
Vinkler i flagg (se lenger 
ned) 
Søk etter flagg i bøker, 
atlas eller på internett. 
Let etter flagg som ikke 
bare har rette vinkler slik 
som det norske flagget. 
Tegn et eller to flagg med 
ulike vinkler. Ta bilde og 
send til meg. 
 

Økt 2 
Matematikk 
Multi side 52-55 
 
 
Multi smart øving kapittel 
12. 
 
https://multi.smartoving.no/ 
 
Ekstra: 
Fotojakt, let etter spisse, 
stumpe og rette vinkler. 
Ta bilde. Du finner ofte 
mange ulike vinkler bare i 
en bygning, bruk øynene 
godt. 

Økt 2 
Matematikk 
Multi side 56-59 
 
Multi smart øving kapittel 
12. 
 
https://multi.smartoving.no/ 
 

Lesestund 
 

Lesestund 
 

Lesestund 
 

Lesestund Lesestund 

Lenker: 

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

Salto 3b 

Stairs øverom 

https://multi.smartoving.no/ 

https://leseskogen.no/ 

 

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


 

 

Vinkler i flagg 

    Det norske flagget har bare rette vinkler, ingen spisse eller stumpe vinkler. Du skal lete etter flagg som har 

spisse og/eller stumpe vinkler. Gå på google.com og søk på verdens flagg. Vær vinkeldetektiv, og let etter flagg som ikke bare har 

rette vinkler.  

 

Eksempler: 

   Bosnia-Hercegovinas flagg har ulike vinkler, hvor mange finner du? 

 

   Hva slags vinkler har flagget til Nepal? 



 

 

Samfunnsfag – bronsealder (fredag) 

Praktisk bronsealderaktivitet: 

Lag noe valgfritt til bronsealder-modellen vi lager på skolen, eller noe vi kan henge på veggen. 

 

Forslag til gjennomføring (Dette er kun forslag til hva og hvordan du kan gjøre det. Du står fritt til å gjøre det helt på din 

måte): 

 

Helleristning:  

Mal, tegn eller riss inn noe viktig for bronsealderen på en stein. 

 

Mann eller dame:  

Klipp ut en mann/dame i kartong/papp (melkekartong eller lignende fungerer). Tegn og fargelegg eller mal klesplagg på vanlig ark 

eller papp. Klipp ut klesplaggene og lim på kartongfiguren din. 

 

Bronsesverd, bronsesmykker, bronsesigd eller andre bronseskatter:  
Kan tegnes eller males fint på ark. Eller de kan lages ut fra trolldeig eller silkeleire. Mal det hjemme om du har maling, eller vi kan 
male det når vi er tilbake på skolen. 
 
Oppskrift på silkeleire: 

• En del maizena majsstivelse (eks: 2 dl maizena) 
• To deler salt (eks: 4 dl salt) 
• To deler kaldt vann  (eks: 4 dl vann)  

Bland alt i en kjele. Så koker du opp blandingen mens du rører hele tiden. På kort tid blir suppa til en stadig tykkere grøt, som til 
slutt blir en gummiaktig klump.  

La så silkedeigen kjøle seg ned ved å legge den over på et bakepapir. Ved å klemme den utover kjølner den raskere.  



 

 

Når deigen har kjølet seg ned, knar du den til en fast deig. Om deigen er klebrig, tilsetter du mer maisstivelse på samme måte som 
du bruker mel når peppekakedeigen henger fast i bordet.  
Så er det bare å begynne å kjevle og forme. 

 
Silkedeigen kan tørke i friluft, men ønsker du litt fortgang i det så kan du ha figurene over på et stekebrett, og tørke leiren i ovnen på 
100 grader, med ovnsdøra på gløtt. Tørketiden varierer på tykkelsen av figurene, disse flate hjertene var tørre på en halvtime, mens 
en tykkere figur trenger lengre tid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiren kan du lage kvelden i forveien, eller rett før du skal bruke den. Og har du rester til overs, eller ønsker å fortsette neste dag, 
så pakker du bare leiren inn i en plastikkpose for å holde luften ute, til du skal fortsette.  

 

Noen bilder til inspirasjon: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fysisk aktivitet - plan 

 

Fysisk aktivitet – tirsdag: 

 

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

1.Først litt oppvarming: Ta den 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» 

 

 

Fysisk aktivitet – onsdag:  

1.Dans/beveg deg etter to valgfrie sanger. 

2. Frilek ute i minst 30 min. 

 

 

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


 

 

Fysisk aktivitet – torsdag: 

 

Gå en tur på ca. 15 minutter. Vel hjemme igjen (eller underveis på turen)  

må du tegne opp et kart over ruten du gikk. Gi kartet til et familiemedlem 

 og bli med på turen når familiemedlemmet prøver å gå samme rute som du gikk.  

Blir det samme tur? For å gjøre det ekstra spennende kan du godt gjemme en ting  

på turen og se om familiemedlemmet finner det. 

 

 

 

 

Fysisk aktivitet – fredag: 

 Utfør aktivitetene til et valgfritt ord på minimum 10 bokstaver.  

Kan ikke inneholde bokstavene z, æ, ø, å, da det ikke er mulig å lese aktivitetene 

 til de bokstavene. Eventuelt må du selv finne på aktiviteter til  

de bokstavene. Lykke til! 

 

 

 

 



 

 

 


