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Ukeplan for 3.trinn uke 2                   

 

Info:  

• Godt nytt år og velkommen tilbake. Vi 

gleder oss til nye arbeidsoppgaver og lek 

med elevene våren 2020.  

• Før jul ønsket vi Daniel velkommen til 

trinnet. Vi ønsker Sindre velkommen denne 

uken.  

• Det blir sendt ut nye adresse/tlf-lister i 

løpet av uke 3. 

• Daniel og Sindre vil også få vennegruppe. De som dette gjelder, vil bli 

kontaktet.   

• Vi starter opp med hemmelig venn igjen. 

• Thale vil bruke litt tid fremover på å dele trinnet inn i lesegrupper. 

Frem til det er ferdig vil elevene ha lese-lekse i biblioteksbok. Det vil bli 

gitt mer info om hvilke lesegruppe ditt barn tilhører og hvilken 

fargekode ditt barn skal gjøre lekser til.  

• Den første uken i det nye året er endelig her! Vi bruker denne uken på å 

komme inn i rutinene og hverdagen igjen.  

 

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

Norsk: Vi repeter substantiv, adjektiv, verb og dobbel konsonant 

KRLE: Vi trekker hemmelig venn og jobber med SmART egenskapene. 

Engelsk: I know the names of the four different seasons. I know the adjectives showery, flowery, 

happy, zappy, slippy, drippy, breezy and freezy.  

Matematikk: Jeg kan spille et spill med andre. Jeg kan vinne og tape med samme sinn.  

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. 

KRLE: Fortell hjemme 

hvem som ble din 

hemmelige venn. 

Snakk sammen om hva 

du kan gjør hver dag 

for vennen din. 

Minner om 

karakteregenskapene 

i SmART. 

 

Matematikk; Spill et 

spill med noen 

hjemme. F.eks Yatzy 

eller tre på rad.  

Lese: Les 10 – 15 

minutter i 

biblioteksboken. 

 

Matematikk; Spill 

et spill med noen 

hjemme. F.eks 

Yatzy eller tre på 

rad.  

 

English: Read, or 

get someone to 

read for you, the 

text on page 19 in 

Stairs.  

Translate the 

text from English 

to Norwegian 

Lese: Les 10 – 15 

minutter i 

biblioteksboken. 

 

 

Matematikk; Spill et 

spill med noen 

hjemme. 

 

 

Lese: Les 10 – 15 

minutter i 

biblioteksboken. 
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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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