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Ukeplan for 3.trinn uke 3                   

 

Info:  

• Noen elever bytter plass innad i undervisningsrommet mandag i 3. og 

4.time. 

• Fredag 10.januar hadde trinnet besøk av Øyvind Havn Hammerstad. Han 

har ansvaret for svømmeundervisningen i kommunen. Fredager fra uke 4 

utgår vanlige gymtimer og erstattes med svømmeundervisning. Vi vet at 

undervisningen starter kl 12 og vi deler trinnet i to grupper. Mer info 

kommer på eget skriv. 

• Vi inviterer til foreldremøte 29.januar kl 18 i Ekorn-rommet. Da blir det 

også lagt ut tider for utviklingssamtaler. Agenda kommer nærmere.  

• Vi begynner med belønningssystem for garderoben denne uken. Mer info 

om dette på foreldremøtet når vi har kommet i gang. 

• Vi starter opp med tema “tid” i matematikk og engelsk denne uken.  

• I samfunnsfag har vi om istiden og steinalderen.  

•  

SmART: Vi jobber med flere av karaktertrekkene vi gjennomgikk i høst.   
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Mål for uken: 

Norsk: Vi gradbøyer adjektiv. Jeg kan rime og sammenligne, i arbeid med dikt.  

KRLE: Jeg vet at jødiske gutter bruker Kippa når de går i synagogen. Jeg vet at synagogen er jødenes 

hellige hus. 

Engelsk: I know the phrases ”It’s ...o’clock.”  “It’s a quarter to...” “It’s a quarter past...” “It’s half 

past...”  

Matematikk: Jeg kan lese og skrive ulike klokkeslett på analog klokke og digital klokke. Jeg vet at vi 

deler døgnet inn i tjuefire timer.  

Sosialt; Jeg er en god rollemodell for mine medelever ved å følge trinnreglene hver dag. 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Norsk: Les 10 – 15 

minutter i 

biblioteksboken. 

Signer i leselogg. 

Diktat: Vi arbeider 

med gradbøyning av 

adjektiv. Øv hjemme 

på å fylle ut skjema i 

skriveboken riktig. 

Det blir det samme 

skjema som kommer 

på diktaten. 

 

Matematikk; Gjør 

side 61 i Multi.  

 

English: Read, or get 

someone to read to 

you, page 72 and 73. 

Do the sheet about 

“My day” in your 

englishbook.   

 

Lese: Les 10 – 15 

minutter i 

biblioteksboken. 

Nederst på denne 

siden ligger øvning1. 

Her skal elevene øve 

på å gradbøye 

adjektiv: 

https://www.norsksid

ene.no/web/PageND.a

spx?id=99191 

 

Matematikk; Gjør 

side 64 og 65 i 

Multi. 

 

Lese: Les 10 – 15 

minutter i 

biblioteksboken. 

Øv til diktat. 

 

Matematikk; Gjør 

side 66 og 67 i 

Multi. 

 

English; Kan-lekse. 

Watch these videos 

from Youtube. - 

“What is the time?” 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=cs81

UdOc9TU 

https://www.youtub

e.com/watch?v=fq2t

RfHu5s8 

 

Lese: Les 10 – 15 

minutter i 

biblioteksboken. 

 

Norsklekse til 

torsdag: I norsk 

skrivebok har du 

limt inn en side 

med dikt skrevet 

av barn på din 

alder. Gjør 

oppgave 5 og 6 i 

skriveboka di.  
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 Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30 

09.30 

Matematikk 

/  

Norsk 

 

Norsk 

Matematikk 

/ 

Norsk 

  Matematikk 

/ 

Norsk 

Samfunnsfag /  

Kroppsøving 

09.30 

10.00 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

 

Friminutt 

10.00 

11.00 

Norsk 

/  

Matematikk 

 

Matematikk 

 Norsk 

 / 

Matematikk 

   Norsk 

/ 

Matematikk 

Kroppsøving 

 / 

 Samfunnsfag 

11.00 

11.30 

Spise 

 

Spise  

 

Spise 

 

Spise 

 

Spise 

 

11.30 

12.00 

Storefri 

TL - leker 

Storefri 

TL - leker 

Storefri 

TL-leker 

Storefri 

TL-leker 

Storefri 

12.00  

13.00 

 Norsk 

/ 

Engelsk 

 

Klassens time 

Engelsk 

/ 

KRLE  

K&H 

/ 

Samfunnsfag 

Norsk  

/ 

Arbeidsblomst 

13.00 

13.15 

Friminutt   Friminutt Friminutt Friminutt 

13.15 

14.00 

Engelsk 

/ 

Norsk 

 KRLE 

/ 

Engelsk 

 Samfunnsfag 

/ 

K&H 

Arbeidsblomst / 

Norsk 
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