
Ukeplan 3A, uke 37 

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

 Klokkeslett Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.25-09.30 Norsk 
Ukas øveord 
Tema: Punktum, spørsmålstegn og 
utropstegn 
 
Samfunnsfag 
Tema: Valg 2021  
 
Kast ballen utfordring 

Matte 
Dragonbox 
Tema: Subtraksjon med tosifrede 
tall 
Mattestreker s. 24-25 
 
 
 
Kast ballen utfordring 

Norsk 

Tema: Dikt med rim 

Tankekart i Kidspiration 

Vi skriver et dikt med rim i Book 

Creator. 

 

 

Kast ballen utfordring 

Matte 

Dragonbox 
Tema: Subtraksjon med ensifrede og 
tosifrede tall 
Mattestreker s. 26-27 

 
 

 
Kast ballen utfordring 

Norsk 

Diktat med ukas øveord 

 

Kahoot 

Digital quiz om ulike temaer vi 

har jobbet med denne uka. 

 

Kast ballen utfordring 

09.30-09.45 Friminutt 

09.45-10.30 Matte 
Dragonbox 
Tema: Subtraksjon med ensifrede 
tall 
Mattestreker s. 22-23 
 

Norsk 
Skrive setninger til bilde. Øve på 
punktum, spørsmålstegn og 
utropstegn. 

Engelsk 
Tema: Adjectives and what we 
like doing after school. 
Play and act 
Arbeidsark 

 

Norsk 

Tema: Fortelling 

Vi skriver fortelling til et bilde. 

 

Aktivitetsdag 
1.-4. trinn har aktivitetsdag på 
KFK-banen. Det vil være poster 
med ulike aktiviteter. 

 

10.30-11.05 Lunsj 

11.05-11.30 Langfriminutt 

11.30-12.35 Svømming  
 

 

Natur- og samfunnsfag 
Natur og mennesker 
Tema: Vi høster om høsten 
Oppgaver på Skolestudio 
 
 
 

Gym 
Kast ballen 
Innegym i gymsalen. 
Håndball: kast, skudd og mottak 
 
 

Tur til KFK-banen 
Vi er heia-gjeng på stafetten til 
elevene på mellomtrinnet. 

 
Vi spiser maten vår ute. Elevene 
kan ha med varm og kald drikke. 
Ta med sitteunderlag. 

12.35-12.45 Friminutt 

12.45-13.15  
Elevene er tilbake ca. kl. 14.00 

Musikk 
Tema: Instrumenter 
Oppgaver på Salaby 
 

 

 
 

Utelek  
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Informasjon: 
 

Foreldremøte: Takk for oppmøtet på foreldremøtet       Referat er sendt på Visma. 
 
Gym: Innegym på onsdager framover. Elevene må ha med bag med joggesko, håndduk og såpe. 
 
Kast ballen: Dette et nasjonalt tiltak for å få enda flere barn til å få gleden av å leke med ball når de er 
på skolen. Vi vil følge et fast undervisningsopplegg i uke 37-43.  Vi vil benytte gymsalen i de to siste 
timene på onsdagene til dette, samt balllek i friminuttene. "Dagens Kast Ballen-utfordring" er 
morsomme og passe utfordrende øvelser/leker som skal inspirere elevene til ballaktivitet i 
friminuttene. Disse vil bli vist i slutten av hver 1. time. 
 
Uteskole: Ta med iPad og pennal, vi tar dette ut av sekken når vi drar på tur. Husk godt med mat og 
drikke, sitteunderlag og klær etter været. Om elevene trenger kun tursekk, vil dette stå på ukeplana. 
Om det ikke står, kan elevene ha med vanlig skolesekk. 

 
Melk: Skolemelk bestilles på skolelyst.no 
 

 

Ukas mål: 
Norsk: 
Jeg kan skrive setninger med stor forbokstav, mellomrom og punktum. 
Jeg kan skrive setninger med spørsmålstegn og utropstegn. 
Jeg kan skrive et dikt med rim 
 
Matematikk:  
Jeg vet hva subtraksjon er. 
Jeg subtraherer tiere fra tiere og enere fra enere. 
Jeg kan dele opp et tall/mengde for å regne via hel tier (43 - 7 = 43 - 3 - 4) 
 
Engelsk: 
Jeg kan lage en setning med adjektiv. (I have curly hair.) 
Jeg kan si noe jeg er god til. (I am good at dancing.) 
 
Natur- og samfunnsfag 
Jeg kan samtale om hvorfor dyr hamstrer. 
Jeg vet når vi høster og hvorfor. 
 
Sosialt mål:  
Jeg kan låne og levere tilbake det jeg har lånt. 
Jeg kan si noe positivt om meg selv. 

Ukas øveord i norsk: 

kanskje 
vært 
gikk 
kveld 
trenger 

Ukas øveord i engelsk: 
cold – kald 
hot – varm 
curly -krøllete 
handball – håndball 
gaming – spill 

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: Ingebjørg Frey, Ingunn Larsen, Anne Marie Rødseth og Galina 

Pancharevska 

Begreper som vil bli brukt arbeidet med DragonBox: Subtraksjon, ensifrede tall, 
tosifrede tall, tierovergang, tiere og enere. 

 

 

Lekser Til tirsdag:  
Skriving: Skriv setninger til alle 
øveordene i lekseboka di. 
Husk:  

1. Stor forbokstav 
2. Mellomrom 
3. Punktum 

Til onsdag:  
Lesing: Les teksten som ligger på 
Showbie. Du skal lese inn et 
talenotat. 
 
Gym: Ta med bag med joggesko, 
håndduk og såpe. 
 

Til torsdag: 
Skriving: Ark i leksepermen og 5 
minutter på Multi smart øving. 
 

Til fredag: 
Regning: Ark i leksepermen og 5 
minutter på Multi smart øving. 
 
Ha på klær og sko som det er lett å 

bevege seg i       
Ta med sekk med iPad, pennal og 
leksepermen. 

God helg! 
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