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Ukeplan for 3.trinn uke 47 

 

Info:  

• English; We are going to 

continue with “the Body.”  

You are going to learn about your 

body this week. You are going to 

learn different words for 

bodyparts.  

• Matematikk; Vi fortsetter med kapittelet om ganging. Vi øver 

på den lille gangetabellen.  

• Silje Marie, Ine, Caroline og Klarelle er her også denne uken. 

Studentene skal undervise i alle Thale Meretes timer. De skal 

også ha ansvar for lekser og oppfølging. Det kan derfor bli 

noe annerledes lekser denne uken også.  

• På onsdag er det uteskole. Vi drar til Marihønefjellet. Husk å 

gi barna godt med mat i matpakka si, samt at de har på seg 

varme klær og godt skotøy.  

• Trinnet starter opp med repetert lesing igjen i uke 48. 

• Cillia og Thale Merete starter med utviklingssamtaler denne 

uken. Husk å gi beskjed dersom dere har byttet tid. Johnny 

starter i uke 48.  

 

SmART: Vi fortsetter å jobbe med de nye begrepene RESPEKT og 

MOT .   
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Mål for uken: 

Norsk: Jeg arbeider med ord som begynner på sj- og vet når jeg bruker fordi og 

derfor. 

KRLE: Jeg vet hva fordommer er og jeg øver på å ha respekt for andre, i og utenfor 

skolen. 

Engelsk: I know the words; knee, shoulder, face, finger, toe, mouth, tongue and lips.  

Matematikk; Jeg øver meg på den lille gangetabellen. Jeg kan bruke en tallinje for å 

vise multiplikasjon.  

Musikk: Vi synger sammen. Jeg som er med i kor har øvd på sangene i løpet av uken.   

Kunst/håndverk: Jeg har lagd minst to julekort, og skrevet to julehilsener.    

 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Øv hver dag på ukas 

ord 

Sjef – sju – sjiraff – 
sjørøver – sjakk -sjanse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

     DIKTAT      

Norsk: Les 15 minutter 

i boken du har.  

Prøv ut disse linkene 

med oppgaver til sj-

lyd: 

https://kaleido1-

4.cappelendamm.no/lt/oppg

avesamling.html?tid=184289

5&sek=1948554 

 

Norsk: Skriveleksa er 

å svare på spørsmål til 

utviklingssamtale. 

Spørsmålene finner du 

i loggboka di.  

 

Matematikk; Øv på den 

lille gangetabellen.  

Norsk: Les 15 

minutter i boken 

du har. 

 

 

English: Se på 

filmen «parts of 

the body”.  

Link; 

https://www.youtu

be.com/watch?v=S

Ut8q0EKbms 

Norsk: Les 15 

minutter i boken 

du har. 

 

Matematikk;  

Øv på den lille 

gangetabellen. 

English: Repeat all 

the words on page 

47.  

 

Matematikk; Øv på 

den lille 

gangetabellen.  
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 Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30 

09.30 

Matematikk 

/  

Norsk 

 

Norsk 

 Matematikk 

/ 

Tema 

Naturfag/  

Kroppsøving 

09.30 

10.00 

Friminutt Friminutt  Friminutt 

 

Friminutt 

10.00 

11.00 

Norsk 

/  

Matematikk 

 

Matematikk 

 Matematikk 

/ 

Tema 

Kroppsøving 

 / Naturfag 

11.00 

11.30 

Spise 

Film 

Spise  

 

 

 Spise 

 

Spise 

Film 

11.30 

12.00 

Storefri 

TL - leker 

Storefri 

TL - leker 

 Storefri 

TL-leker 

Storefri 

12.00  

13.00 

 Norsk 

/ 

Engelsk 

 

Klassens time 

 K&H 

/ 

Samfunnsfag 

KRLE  

/ 

Arbeidsblomst 

13.00 

13.15 

Friminutt    Friminutt Friminutt 

13.15 

14.00 

Engelsk 

/ 

Norsk 

 Logg  Samfunnsfag 

/ 

K&H 

Arbeidsblomst / 

KRLE 

 

mailto:skothkve@v-man365.no
mailto:skociare@v-man365.no
mailto:johnny.kvaale.bjerk@faerder.kommune.no

