
Ukeplan 3. trinn, uke 10 

Hjemmeside: www.minskole.no/dalabrekka 
Telefon: 71575900 

 Klokkeslett Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.25-09.30 Norsk 
Ukas øveord 
Tema: Dobbel konsonant 
Arbeidsark 
Skolestudio: Vi bygger, oppgave 3 
 

Matte 
Dragonbox Økt: Oppdraget 
Tema: Rot i rommet 
Mattesnakk 

 

Matte 
Oppsummering multiplikasjon 
 
 
Norsk 
Tema: Leseforståelse 
Hefte 
 

Matte 
Dragonbox Økt 8.1 
Tema: Anslå vekt med ikke- 
standardiserte måleenheter 
Mattestreker s. 52 og 53 
 

Norsk 

Diktat med ukas øveord og 

gloser. 

 

Kahoot 

Quiz om ulike temaer vi har 

jobbet med i løpet av uka. 

09.30-09.45 Friminutt 

09.45-10.30 Matte 
Dragonbox Økt 7.11 
Tema: Multiplikasjon med tre 
faktorer 
Mattestreker s. 48 og 49 

Norsk: 
Tema: Dobbel konsonant 
Skolestudio: Vi bygger, oppgave 5 

Engelsk 
Tema: Digging for dinosaurs 
Gloser 
Skolestudio: This or that? 
 

Norsk 
Bibliotek 
 
Skolestudio: Tema: Nøkkelord 

Matte 
Dragonbox Økt 8.2 
Tema: Mål vekt i kilogram 
Mattestreker s. 54 og 55 

10.30-11.05 Lunsj 

11.05-11.30 Langfriminutt 

11.30-12.35 3A Svømming 
3A drar til svømmehallen kl. 12.00. 

 
3B Uteskole 

3B Svømming 
3B drar til svømmehallen kl. 12.00. 

 
3A Uteskole: Tur til fjæra i 
Brunsvika 

Samfunn:  
Tema: Jeg og fellesskapet 
Skolestudio: Sammen på flere 
måter 
 
Klassens digitale kart: Hvilke 
apper, spill og sosiale medier 
bruker/kjenner elevene til? 

KRLE  
Tema: Buddhismen 
Vivo s. 176-186 
Oppgaver i boka 

 

Kunst og håndverk 
Tema: Vår 
Male steiner 
 

 

12.35-12.45 Friminutt 

12.45-13.15 3A er tilbake fra svømming ca. 
13.45. 

 
3B Uteskole 

3B er tilbake fra svømming ca. 
13.45. 
 
3A Uteskole 

Forst. Samfunn 
Aktivitet: Hva er hyggelige ting å 
si eller gjøre ovenfor en venn 
eller til noen vi kjenner? 
Vi lager lapper. 

Utelek 
Elevsamtaler 
 

Forts. Kunst og håndverk 
Elevsamtaler 

Lekser Til tirsdag:  
Skriving: Skriv setninger med alle 
øveordene i lekseboka di. 
Overskrift: Uke 10 Lag en tegning 
til en av setningene. 
 

Til onsdag:  
Lesing: Les teksten som ligger på 
Showbie. Du skal lese inn et 
talenotat. 
Engelsk: Øv på glosene sammen 
med en voksen. Prøv Karate Squid. 

Til torsdag: 
Skriving: Ark i leksepermen 
Biblioteket: Ta med boka du 
lånte forrige uke. 
 

Til fredag: 
Regning: Ark i leksepermen  
Norsk: Øv på ukas øveord sammen 
med en voksen. 
 

God helg! 
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Informasjon: 
 
Svømming: 3A har mandager fra 12.15-13.45 og 3B tirsdager fra 12.15-13.45. Elevene må ha med egen bag med 
badetøy, håndduk og såpe. 
 
Elevsamtaler: Før påske blir det utviklingssamtaler (Lærer-Elev-Foreldre), mer info kommer etter hvert. I forkant av 
disse samtalene blir det gjennomført elevsamtaler (Lærer-Elev). Fokus på begge samtalene vil blant annet være 
trivsel, vennskap, orden og oppførsel, fag og arbeidsinnsats. 

Hodeluskampanje: Denne uken oppfordrer FHI alle landets skoler til å gjennomføre en kampanje mot hodelus. 
Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid. Mer info 
om hodelus, trykk her. Skriv om hodelus på flere språk, trykk her. 

Karate Squid: Koden er n90  
 
Uteskole: Ta med iPad og pennal, vi tar dette ut av sekken når vi drar på tur. Om elevene trenger kun tursekk, vil 
dette stå på ukeplana.  
 
Melk: Skolemelk bestilles på skolelyst.no 
 
 
 

 

Ukas mål: 
Norsk: 
Jeg kan skrive setninger med stor forbokstav, mellomrom og punktum.  
Jeg kan svare på spørsmål fra det jeg har lest. 
Jeg vet at ord med kort vokal skrives som oftest med dobbel konsonant. 
Jeg kan skrive ord med dobbel konsonant. 
Jeg kan forklare hva nøkkelord er. 
 
Matematikk:  
Jeg forstår at om man bytter om rekkefølge i faktorene i multiplikasjon får jeg samme 
produkt. 3*7=21 og 7*3=21. 
Jeg kan anslå vekten av ulike objekter ved hjelp av ikke-standardiserte måleenheter. 
Jeg vet at 1 kilogram er det samme som 1 kilo og 1 kilo er det samme som 1000 gram. 
 
Engelsk: 
Når du skal vise fram og fortelle om noe du har i nærheten av deg, bruker du this. Når du 
skal fortelle om noe som er lengre borte fra deg, bruker du that. 
 
Sosialt mål:  
Jeg er stolt over eget arbeid. 
Jeg kan holde orden og rydde etter meg. 

Ukas øveord i norsk: 
bygge 
hammer 
eller 
ikke 
alltid 
sammen 

Gloser: 
animals – dyr 
meat – kjøtt 
tree – tre  
sharp – skrap 
green – grønn 
brown – brun  

Kontaktinformasjon: 

Kontaktlærer 3a: tlf: 71575906 og mail: tove.heide@kristiansund.kommune.no  

Kontaktlærer 3b: tlf: 71575917 og mail: robin.thoresen@kristiansund.kommune.no 

Andre lærere, fagarbeidere og assistenter som er på trinnet: Vedrana Kazazic, Ingebjørg Frey, Ingunn Larsen, Anne 

Marie Rødseth og Galina Pancharevska 

Begreper som vil bli brukt arbeidet med DragonBox: Multiplikasjon, dobling, halvering, 
vekt, sammenligne, ikke-standardiserte måleenheter, lett, tung, tyngre enn, lettere enn, 
veie, kilogram, gram, anslå, mer enn, mindre enn. 
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