
Ukeplan for 3. trinn 
Uke 12 

Info: 

Dette blir en annerledes uke, og her er planen for hva dere skal jobbe med hjemme hver 

dag. Jobb sammen med en voksen.  

 

Innlogging:  

Hvis du må logge inn med Feide og ikke husker innloggingen kan du spørre en voksen om å 

sende oss en mail, eller SkoleSMS.  

 

Lurer du på hvor du skal gjøre oppgavene?  

Hvis du har en pc å skrive på, så skriver du skriveoppgavene inn i Word.  

Hvis du ikke kan skrive på pc, så kan du finne en ledig side i Ukas ord-boka og skrive i den.  

 

Til lesingen: 
Bruk gjerne SALTOs lure leseknep når dere leser. 

 SALTOs lure leseknep: 

Superblikk - se på overskrift, bilde og bildetekst. Hva skal vi lese om? Hva kommer denne teksten 
til å handle om? 

Alt jeg vet - snakk om: hva vet jeg om dette fra før? 

Lesemåte - hvordan kan de bruke ulike lesemåter på vanskelige ord? (les bokstav for bokstav, les 
ordet i stavelser, finn deler av ord, les helord) 

Tenkestopp - stopp opp i teksten og tenk (hva forstår du? Hva er vanskelig? Hva er nytt?) 

Oppsummering - snakk om: hva har du lest? Hva har du lært? Hva lurer du på? Hva var det 
viktigste i teksten? 

 
 
Til de voksne:  
Vi har lagt opp til lesing og skriving hver dag. I tillegg har vi lagt inn noen andre fag i planen. Dere har 
ansvar for at elevene får gjort skolearbeid hver dag, men dere står fritt til å flytte på noen av 
aktivitetene dersom det skulle passe bedre å bytte om på noen av dagene. 
Dersom ditt barn har mulighet til å skrive i Word, vil vi gjerne at dere sender det de har jobbet med 
til oss på mail på slutten av uken.  
Dersom ditt barn gjør skriveoppgavene på ark eller i Ukas ord-boka, vil vi gjerne at dere tar et bilde 
av det og sender det til oss i slutten av uka.  
 
Blå gruppe sender til Stine: stine.kongsten@faerder.kommune.no 
Rød gruppe sender til Martine: martine.gunnerod@faerder.kommune.no 
  
 
Vi legger ut plan for uke 13 mot slutten av uka. 
Dersom dere lurer på noe, send oss en mail eller Skole SMS. 
 
Ha en fin uke! 
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Lesing 
Gå inn på 
www.salaby.no. 
Velg deg en bok i 
biblioteket og les 
i 20 min. 
Eller velg en bok 
du har hjemme 
og les 20 
minutter i den.   
 
Norsk 
Skriv en 
fortelling om den 
gangen du og en 
venn fant en 
magisk stein. 
Husk:  
Innledning - 
hvem 
fortellingen 
handler om.  
Hoveddel - hva 
som skjer i 
fortellingen. 
Avslutning - 
hvordan det 
ender.  
 
 
Matematikk 
Jobb 20 minutter 
på Multi 
nettoppgaver 3B, 
kapittel 11, om 
addisjon og 
subtraksjon.   
 
Kroppsøving 
Løp minst en 
runde rundt 
huset. Få noen til 
å ta tiden på deg. 
 

Lesing 
Gå inn på 
www.relemo.no. 
Logg deg inn med 
Feide og les en 
tekst på ditt nivå. 
Du skal lese den 
3 ganger og tiden 
skal stå på 60 
sekunder. 
 
Matematikk 
Jobb 20 minutter 
på 
www.salaby.no. 
Gå inn på 
Byparken. Velg 
faget 
matematikk og 
temaet minus. 
Velg deg minst 
tre ulike 
oppgaver å jobbe 
med.  
 
Musikk 
Hvis du har lyst, 
sett på en sang 
du liker og dans 
til den. 
 

Lesing 
Gå inn på 
www.salaby.no. 
Velg deg en bok i 
biblioteket og les i 
20 min. 
Eller velg en bok 
du har hjemme og 
les 20 minutter i 
den.   
 
Norsk 
Skriv en kort 
fortelling om 
hvordan det er å 
ha hjemmeskole. 
Husk punktum og 
stor bokstav. 
 
 
Naturfag/Uteskole 
Gå en tur sammen 
med en voksen og 
se om du kan finne 
noen vårtegn. For 
eksempel, 
blomster i 
veikanten, små 
blader på trærne, 
eller kanskje du 
hører noen 
småfugler som har 
begynt å synge.  
 
Kunst og håndverk 
Plukk med deg 
noen ting fra 
turen, for 
eksempel pinner 
eller steiner og lag 
et kunstverk på 
bakken. Ta bilde at 
det og send det til 
oss.   
 

Lesing 
Gå inn på 
www.relemo.no. 
Logg deg inn med 
Feide og les en 
tekst på ditt nivå. 
Du skal lese den 
3 ganger og tiden 
skal stå på 60 
sekunder. 
 
Norsk 
Se på bildet som 
ligger nedenfor 
denne planen. 
Skriv seks hele 
setninger om det 
du ser.  
Husk punktum og 
stor bokstav. 
 
 
Matematikk 
Jobb 20 minutter 
på Multi 
smartøving.  
 
 

Lesing 
Gå inn på 
www.salaby.no. 
Velg deg en bok i 
biblioteket og les i 
20 min. 
Eller velg en bok 
du har hjemme og 
les 20 minutter i 
den.   
 
Naturfag 
Gå inn på 
www.nrkskole.no 
Trykk på naturfag, 
se videoen som 
heter Hva er et 
virus?  
Fortell en voksen 
tre ting du hørte 
om i videoen.  
 
Kunst og håndverk 
Tegn en fin 
tegning til noen i 
familien. Bruk 
mange farger, og 
fyll ut hele arket.  
 
Kroppsøving 
Løp minst en 
runde rundt huset. 
Få noen til å ta 
tiden på deg og se 
om du klarer å 
løpe fortere enn 
sist gang du løp 
rundt huset.  
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Skriv seks hele setninger om hva du ser i bildet. Husk punktum og stor bokstav. 

 
 
 
 
 
 


