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Ukeplan for 3.trinn uke 48                    

 

Info:  

 

• På tirsdag skal 7.trinn ha felles 

sangsamling. Vi skal være publikum. Et 

publikum har lytteroller. Det er å 

være stille og lytte med ørene.  

• English; We are going to learn about 

the English alphabet this week. It has 

different sounds than the Norwegian 

alphabet.  

• Matematikk; Vi starter opp med kapittel 7 om deling 

(divisjon). Vi ser på NÅR vi deler, og HVA vi deler. Vi skal også 

se at deling er det samme som gjentatt subtraksjon. I tillegg 

ser vi på sammenhengen mellom ganging (multiplikasjon) og 

deling (divisjon). Vi fortsetter å øve på den lille gangetabellen. 

• Trinnet starter opp med veiledet lesing denne uken. Se eget 

skriv. 

• I naturfag har vi om kroppen. Hvis noen har bøker om kroppen 

hjemme, er det fint å lese i den. Da får man informasjon fra 

en annen bok(kilde) enn den på skolen.  

• Thale Merete og Johnny har utviklingssamtaler denne uken. 

Husk å si ifra på mail dersom dere har byttet tid.  

• FORELDRE- det er flere elever som mangler blyant, viskelær 

og linjal. Sjekk pennal. Det er også mange som trenger 

skiftetøy, spesielt sokker, og regntøy!  

 

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

MOT .   
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Øv hver dag på ukas 

ord: 

derfor,fordi,over, 

siden,under,ved 

 

 

 

 

 

 

 

         

     DIKTAT      

Norsk: Les 10 

minutter i boken du 

har fått utdelt. 

Prøv ut disse linkene 

med oppgaver til fordi 

og derfor: 

https://kaleido1-

4.cappelendamm.no/lt/opp

gavesamling.html?tid=1842

894&sek=1948554 

Matematikk; Gjør side 

110 i Multi.  

 

English; Finish the 

sheet in your English 

workbook.  

 Listen and singalong 

to “The ABC song” 

https://www.youtube.

com/watch?v=75p-

N9YKqNo 

 

Lese: Les videre i 

boken du har fått 

utdelt.  

Skrive: Begynn på 

oppgavene til 

boken. Svar i norsk 

skrivebok. 

Oppgavene skal 

være ferdig innen 

fredag. 

 

Matematikk; Gjør 

side 111 i Multi. 

 

 

English: Listen and 

singalong to “the 

ABC song” - 

https://www.youtu

be.com/watch?v=75

p-N9YKqNo 

Lese: Les videre i 

boken din. 

Skrive: Fortsett 

med oppgavene til 

teksten (boken) 

 

Studentene ga deg 

en smART spå. 

Spå hverandre 

hjemme. 

 

Matematikk; Gjør 

side 112 i Multi.  

 

Underskrift på 

diktat. 

 

Lese: Les ferdig 

boken du har fått 

utdelt.  

Skrive:Oppgavene 

til boken skal 

være ferdig. 

 

Naturfag; Svar på 

oppgaver om 

kroppen som er 

limt inn i 

naturfagsboka di. 
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Mål for uken: 

Norsk: Jeg vet at fordi og derfor er ord vi bruker som hjelp til å begrunne det jeg mener. 

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

Engelsk: I know that the English letters sounds different than Norwegian letters. I know the 

alphabet song.  

Matematikk: Jeg vet at deling er gjentatt subtraksjon. Jeg vet at man deler på forskjellige måter. 

En måte er å dele en mengde i ulike grupper. En annen måte er å dele mengden likt. 

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.  

Naturfag: Jeg kan fortelle hvordan og hva kroppen er bygd opp av. Jeg vet hva et organ er og hva det 

gjør.  

 

 

 

 Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30 

09.30 

Matematikk 

/  

Norsk 

 

Norsk 

Matematikk 

/ 

Norsk 

  Matematikk 

/ 

 

Naturfag/  

Kroppsøving 

09.30 

10.00 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

 

Friminutt 

10.00 

11.00 

Norsk 

/  

Matematikk 

 

Felles 

sangsamling 

 Norsk 

 / 

Matematikk 

   Matematikk 

/ 

 

Kroppsøving 

 / 

 Naturfag 

11.00 

11.30 

Spise 

Film 

Spise  

Lese bok 

 

Spise 

Film 

Spise 

Lese bok 

Spise 

Film 

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 

/ 

  

K&H 

/ 

Naturfag 

KRLE  

/ 

Arbeidsblomst 

13.00 

13.15 

Friminutt   Friminutt Friminutt Friminutt 

13.15 

14.00 

Engelsk 

/ 

Norsk 

  

/ 

Engelsk 

 Naturfag 

/ 

K&H 

Arbeidsblomst / 

KRLE 
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