
   
 

   
 

3. TRINN Arbeidsplan uke 12  

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
Lesestund  
Les i selvvalgt bok 
eller tegneserie i 20 
minutter. 

Lesestund 
Logg inn med 
Feidebrukeren i  
https://skolenmin.cdu.no
/ 
Velg «Fra lærer» og les 
boken «Bukkene Bruse på 
badeland» 

Lesestund 
Les i selvvalgt bok eller 
tegneserie i 20 minutter. 

Lesestund 
Logg inn med 
Feidebrukeren i  
https://skolenmin.cdu.no/ 
Velg «Fra lærer» og les 
«Eventyr» og svar på 
spørsmålene.  

Lesestund 
Logg inn med 
Feidebrukeren i  
https://skolenmin.cdu.no/ 
Velg «Fra lærer» og les 
«Gamle dager» og svar på 
spørsmålene. 

Fysisk aktivitet  
 
Velg to «Just dance»- 
danser på youtube 
som du danser til. Få 
gjerne med noen i 

familien      . 

Fysisk aktivitet 
 
Gjør trim for eldre. 
https://www.youtube.co
m/watch?v=_OyUpsoCuk
4 
Få gjerne med noen 

andre      . 

 

Fysisk aktivitet 
 
Løp 5 runder rundt huset 
ditt. Få gjerne noen til å 

ta tiden      .  

Fysisk aktivitet 

Velg to «Just dance»- 

danser på youtube som du 

danser til. Få gjerne med 

noen i familien      . 

 

Fysisk aktivitet 
Cup song 
https://www.youtube.co
m/watch?v=Y5kYLOb6i5I 
 

 

Økt 1 
Les om Ola- Ola s. 
132- 133 i Kaleido 
Lesebok B. 
Svar på oppgavene 
nederst på s. 133. 
Skriv svarene i rød 
skrivebok. Husk å 
skrive pent! Spør 

Økt 1 
Gjør en side i 
stavskriftboka. 
Skriv så pent du kan. 

Økt 1 
Les om Vesle- Mikk i 
Kaleido s. 134- 137. Hvis 
det er for mye tekst for 
deg, får du hjelp av en 
voksen til å lese litt.  
Svar på oppgavene 
nederst på s. 137. Skriv 

 Økt 1 
Spør en voksen i familien 
din om hvordan det var å gå 
på skolen da han eller hun 
var barn. Du kan også ringe 
en besteforelder hvis du vil.  
Skriv en side i rød skrivebok 
om hva han/ hun fortalte.  
Skriv så pent du kan! 

Økt 1 
Les om Løven og reven s. 4 
i Kaleido arbeidsbok B. 
Skriv en fortelling som 
passer til bildene på s. 5. 
Husk stor bokstav og 
punktum. Skriv så pent du 
kan. 
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noen hjemme om 
hvordan du fikk 
navnet ditt. Skriv om 
det.  

svarene i rød skrivebok. 
Husk å skrive pent! 

Pause med mat og lek Pause med mat og lek Pause med mat og lek 
 
 

Pause med mat og lek Pause med mat og lek   
 

Økt 2 
Matte  
Gjør 30 minutter med 
Smart Øving. 
Gjør minst 15 
minutter på 
https://www.10monkey
s.com/no/ Ikke velg de 
letteste oppgavene.  

Økt 2 
Engelsk  
Logg deg inn i på 
https://www.lokus.no/ 
Gå inn på Quest, velg 
«Hobbies» og gjør alle 
oppgavene der.  

 Økt 2 
Matte  
Gjør 30 minutter med 
Smart Øving. 
Gjør minst 15 minutter 
på 
https://www.10monkeys.c
om/no/ Ikke velg de 
letteste oppgavene. 

 Økt 2 
Engelsk  
Logg deg inn på 
https://skole.salaby.no/3-
4/engelsk 

Velg «Getting ready» og 
gjør alle oppgavene.  

Økt 2 
Matte  
Gå inn på  
https://www.matematikk.or
g/trinn1-4/spillsamling/ og 
velg Regneregn. Velg 3, velg 
nivå og kryss av for addisjon 
og subtraksjon. Jobb i minst 
30 minutter.  

Gjør minst 15 minutter på 
https://www.10monkeys.co
m/no/ Ikke velg de letteste 
oppgavene. 

Noen tips til ekstraarbeid om dere trenger det: 

• Jobb i Multi 3A boka så mye de vil (noen er ferdige). 

• Jobbe på Matematchen før klokka 14 https://www.10monkeys.com/no/ 

• Gå en tur. 

• Rydde i hagen. 

• Lage mat. Se gjerne på Salaby under Mat og helse. Her er steg for steg oppskrifter.  

• Se på Øystein tegneblyant på Youtube. Her er det mye morsomt man kan gjøre. 

• Skriv et brev til en klassekamerat. 
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Det er en spesiell periode vi går inn i og vi håper alle gjør det beste ut av det. Prøv å ha det så hyggelig som mulig. Gjør ting 

sammen, spill brettspill, gå en tur, la barna gjøre husarbeid og være kreative. 

Vi er på jobb med hjemmekontor, så ikke nøl med å ta kontakt. Vi svarer dere så fort vi har mulighet, og husk at ingen spørsmål er 

for dumme. Dette er rart for alle sammen. Ta vare på dere selv og de dere er glade i      . 

 

Vennlig hilsen 

Anne Mette og Marie 

 


