
 

Fredag 24. april uke 17 

 

Vi er imponert over arbeidsinnsatsen deres disse «rare» 

ukene. Vi ønsker vi alle en riktig god helg og velkommen 

tilbake til skolen på mandag! Vi kommer til å legge ut 

nyhetene på hjemmesiden under «Nytt fra 3. trinn». 

Der finner dere info om grupper og hvordan vi skal være 

sammen med smittevernregler. Viktig at alle følger dette 

slik at det er trygt å komme på skolen igjen. Vi gleder 

oss til å se dere.      Dessverre blir det regn og sludd. 

Enormt viktig at alle møter opp i regntøy og har med 

skiftetøy. Vi må være mye ute! Sjekk værmeldinga og 

pakk sekken i god tid! Og gøy skal det bli!       

 

Supernytt 

Bøker på norsk og engelsk finner du her 

Lesekloden finner du her 

Salaby 

 

 

https://nrksuper.no/serie/supernytt
https://skolen.cdu.no/
https://www.lesekloden.no/idag/?fbclid=IwAR1LVN0tGhq2hyFgQ-5gV2yDYffESf5o4bJYYuCY_vcfjmWaIm3Be96ZL3o
https://skole.salaby.no/1-2/norsk/bibliotek


                            Verdens flinkeste 3.trinn 😊  

 MÅ KAN 

Norsk 

 

Kaleido nettside, kapittel 10, 

leseforståelse. Les «Hva er en 

helt» og «Max Manus» og svar på 

oppgavene.  

Jobb med oppgaver 

fra Lesekloden og 

/eller les i egen bok.  

Matte

 

Multi s.100-101 

 

Multi nettoppgaver E 2 

(E 3 for de som vil ha en 

utfordring      ) 

 
https://podium.gyldendal.no/MNO1-
4/3b#menuItem_14 

 

GANGETESTEREN: Har du klart 

alle nå til og med 6 GANGEN? 

Gå inn på denne linken og gjør de 

du ikke har tatt fra før.  

https://www.matematikk.org/trinn

1-4/gangetesteren/ 

Send bilde av diplomet til lærer 

når du har klart det.       

 

 

Følg denne linken inn 

på Salaby. Her kan 

du få utfordringer 

på øvelseskjøring, 

parkering og 

førerkort, eller fly 

med dragen og 

treffe blink med 

kanoner. 
https://skole.salaby.no/3-
4/matematikk/ganging 
 

 

Engelsk 

 

Stairs 3 nettside-kapittel 15 

«Family». Jobb i 15 min. Du velger 

oppgaver selv.  

 

Diverse 
 

 

 

 

 

UTEGYM:  

Hopp mens du øver på 

gangetabellen! Hopp rundt huset, 

hopp med hoppetau eller evt hopp 

på trampoline mens du øver! 

Naturfag: 

Kunst og håndverk: 

Du kan bruke 

steinene som 

spillebrikker i for 

eksempel: Tre på rad 

https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/3b#menuItem_14
https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/3b#menuItem_14
https://www.matematikk.org/trinn1-4/gangetesteren/
https://www.matematikk.org/trinn1-4/gangetesteren/
https://skole.salaby.no/3-4/matematikk/ganging
https://skole.salaby.no/3-4/matematikk/ganging


Gå inn på NRK TV- Se en episode 

av Villa Mekk. Her lærer du om 

fysikk og mekanikk. 
https://tv.nrk.no/serie/mekanikk 

eller spillet du lagde 

sist uke. 

 

 Hilsen Unn, Nina, Henriette, Grete Lill og Tone       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tv.nrk.no/serie/mekanikk

