
 

 

3 trinn, uke 17 

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 

Økt 1 

Lesing 

Månetekst. 

Korles med voksen og 

slangeles før du leser 

høyt alene. 

 

Øveord.  

Være, vært, etter, fikk, 

ellers 

Øv på å lese ordene og 

skriv en setning med 

hvert øveord. Skriv på 

iPad eller i skriveboka. 

Ta bilde av setningene 

dine. 

 

Ekstra: 

Gjør to sider i Akka, 

Bakka eller 

leseforståelse.  

Økt 1 

Lesing 

Repetert lesing. Les 

dialogene med 

innlevelse,  

15 min. 

 

Skriving: 

Arbeid med kj-lyd 

Ta et superblikk på 

bildet.  

Lag tre kolonner på en 

side i skriveboka, skriv 

kj, ki og ky i kolonnene. 

Skriv ordene du ser på 

bildet i riktig kolonne. 

Skriv også øveordene 

fra forrige uke i 

kolonnene.  

Gjør oppgave 1, 3 og 4. 

Ta bilde av svarene og 

send til meg :) 

Økt 1 

Engelsk  

Logg inn på Stairs og lytt 

til teksten The Giant 

Potato, CD 2, spor 7. 

Lytt til hele teksten to 

ganger. De som leser 

Månetekst øver på side 

36 og 37, de som leser 

Soltekst leser 35-39. 

https://stairs1-

4.cappelendamm.no 

 

Side 33 i Workbook.  

 

Tegn noe fra fortellingen 

om Mr Fry og poteten, 

skriv 1-3 setninger på 

engelsk om Mr Fry. 

Eks: Mr Fry loves 

potatoes. Mr Fry eats 

potatoes all day. 

 

Økt 1 

Lesing og skriving 

Velg oppgave, enten 

Måneoppgaver eller 

Soloppgaver.  

 

Oppgavene ligger på 

hjemmesiden. Hvis du 

ikke kan skrive ut 

oppgavene, skriver du 

bare svarene i 

skriveboka. Ta bilde og 

send til Katrine. 

 

Ekstra: 

Salaby rettskrivning, du 
må logge inn med 
Feideinnlogging. 
Jeg viser på video 
hvordan dere finner frem.  
 
Salaby rettskriving  
 

Økt 1 

Samfunnsfag 

Vi skal jo etter hvert 
presentere 
bronsealdermodellen vår 
for 1.klasse. Da må vi også 
øve på å formidle 
informasjon om det vi har 
laget.  

Kapitlet om bronsealderen 
ligger på hjemmesiden. 
Jeg vil at dere leser godt 
på de sidene som tar for 
seg ting dere har laget 
hjemme i denne perioden. 
For eksempel sidene om 
«redskaper og 
korndyrking» (side 103), 
«klær» (side 104), «et 
hjem for mennesker og dyr 
(side 105) og «viktig med 
båt» (side 106).  

Vi har gjennomgått denne 
informasjonen på skolen 
tidligere, men dere må 
repetere og øve. Les og øv 
gjerne på andre sider 
også, men i hvert fall på 

https://stairs1-4.cappelendamm.no/
https://stairs1-4.cappelendamm.no/
https://skole.salaby.no/3-4/norsk/ov-pa-skriving/rettskriving/kj-ky--eller-ki-


 

 

det som tar for seg ting 
dere har laget i 
hjemmeperioden. Lykke til!                                                                    

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 
Logg deg inn på Salaby. 
Klikk deg inn på 
matematikk og så på 
delen om geometri. 
Begynn med oppgaven 
som heter teori. Her får 
du litt repetisjon fra 
tidligere. Gjør to valgfrie 
oppgaver.  
 
Let etter parallelle linjer 
hjemme og ute. Tegn 
det du ser og skriv navn 
på gjenstandene.  
 

Økt 2 
Se på video på 
hjemmesiden hvor 
Katrine tegner og 
forteller. 
 
Multibok side 118-121 
 
Ekstra:  
Multi smart øving eller  
Multi øverom, kapittel 16 
 
Multi øverom kapittel 16 

Økt 2 
Se på ny video på 
hjemmesiden.  
 
Multibok side 122-123 
 
 
 
Ekstra: 
Multi smart øving eller  
Multi øverom, kapittel 16 
 
Multi øverom kapittel 16  

Økt 2 
Se på videoen i går hvis 
du trenger repetisjon.  
 
Multi side 125-127 
 
 
Ekstra: 
Oppgave på 
hjemmesiden med kart 
over Europa.  

Økt 2 
Fortsett med oppgavene i 
samfunnsfag som står 
over.   

Lesestund 
 

Lesestund 
 

Lesestund 
 

Lesestund Lesestund 

 

 

 

 

https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/3b#menuItem_16
https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/3b#menuItem_16


 

 

Fysisk aktivitet - plan 

 

Fysisk aktivitet – mandag: 
 
Tre på rad 
Strek opp spillebrettet med kritt på asfalt, med en pinne på hardtrampet jord eller legg steiner eller hoppetau el slik at det 
blir 3x3 ruter. Den ene spilleren skal ha kongler, den andre steiner (f.eks, eller noe annet man har for hånden - lekebiler, 
sokker...). Ta stein, saks, papir om hvem som skal starte. Første spiller legger spillebrikken sin i en av rutene, neste spiller 
legger ut sin brikke. Når alle er lagt ut flytter man annen hver gang på en av brikkene på brettet, og vinneren er den som 
først får tre på rad! Ved tap må man løpe tre runder rundt huset. Spill minimum tre runder. 
 

 

 

 

 

Fysisk aktivitet – tirsdag: 

Utelek minimum 30 minutter 



 

 

Fysisk aktivitet – onsdag: 

Lag en aktivitetsløype på asfalt med kritt (se video for tips. Trenger ikke  
være likt som på videoen). Har du ikke kritt kan du uansett lage en aktivitetsløype  
(løp to ganger rundt huset, gjør stjernehopp ved utgangsdøren etc).  
Videolink :  Aktivitetsløype 
 
 
 
 

Fysisk aktivitet – torsdag:   

Utelek minimum 30 minutter 

 
 

 

 

Fysisk aktivitet – fredag 
 
Få med familiemedlemmer på kongen befaler! 
En person velges ut til å være konge. Kongen bestemmer gjennom å vise hvilke bevegelser de øvrige skal gjøre. Men det er 
bare når kommandoen starter med «kongen befaler», at de andre skal følge bevegelsen. Hvis kongen kun sier: «stå på ett 
ben!», så skal alle stå stille. Men om kommandoen er: «kongen befaler: stå på ett ben!», så skal alle utføre bevegelsen. 

https://www.facebook.com/100003962201987/posts/1709362665872457/


 

 

Alle skal kunne se kongen, men det viktigste er altså å høre hva kongen sier. Den som gjør feil på en kommando er ute. 
Man fortsetter til det kun er en igjen. Sistemann blir konge i neste runde. 
Kongen kan lure de andre deltakerne ved å si en bevegelse samtidig som de utfører en annen. De som da hører godt etter 
vil gjøre de kongen befaler – og ikke det han eller hun gjør. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


