
   
 

   
 

3. TRINN Arbeidsplan uke 13  

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
Lesestund  
Les i selvvalgt bok 
eller tegneserie i 20 
minutter. Les gjerne 
for en voksen, søsken, 
et kjæledyr eller en 
bamse. 

Lesestund 
Logg inn med 
Feidebrukeren i  
https://skolenmin.cdu.no
/ 
Velg «Fra lærer» og les 
boken «Norges største 
skatt». 

Lesestund 
Les i selvvalgt bok eller 
tegneserie i 20 minutter. 
Les gjerne for en voksen, 
søsken, et kjæledyr eller 
en bamse. 

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

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

Fysisk aktivitet  
https://livegymskole.
no/treningstime/2080
7/pannekaka_bevegel
seseventyr_med_tom
_stian 

 
 

Fysisk aktivitet 
Lag hinderløype ute. Ta 
gjerne tiden, konkurrer 
med deg selv. 
 

Fysisk aktivitet 
https://www.youtube.co
m/watch?v=Xbf4wykBUX
s 

 
  

Fysisk aktivitet. Lag en 

hinderløype med puter, 

tepper og lek “gulvet er 

lava”.  

Viktig å rydde opp! 

Fysisk aktivitet 
https://www.youtube.com/
watch?v=U3wwj85NqL8 
 

 

Økt 1 
Les om Dialektord s. 
60- 61 i Kaleido 
Lesebok B. 
Svar på oppgavene 
nederst på s. 61. Skriv 
svarene i rød 
skrivebok. Husk å 
skrive pent!  

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

Økt 1 
Les mer om dialekter i 
Kaleido Lesebok s. 64- 65  
Svar på oppgavene 
nederst på s. 137. Skriv 
svarene i rød skrivebok. 
Husk å skrive pent! 

 Økt 1 
Skriv et brev til 
læringspartneren din og 
fortell om hvordan du har 
det, og hva du har gjort i 
disse dagene. 
Kanskje du får lov til å 
sende det i posten eller 
levere det?  

Økt 1 
Les om Tobias s. 22 i 
Kaleido arbeidsbok B. Gjør 
oppgaven på s. 23. Svar i 
fulle setninger.  
Husk stor bokstav og 
punktum. Skriv så pent du 
kan. 
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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  
Logg inn med 
Feidebrukeren i  
https://skolenmin.cdu.n
o/ 
Velg «Fra lærer» og gjør 
oppgaven. 
Gjør minst 15 
minutter på 
https://www.10monkey
s.com/no/ Ikke velg de 
letteste oppgavene.  

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

Velg «At the airport» 
og gjør alle oppgavene. 

 Økt 2 
Naturfag 
Gå en tur ut i hagen eller 
skogen og let etter 
vårtegn. Ta bilder. 
Send en mail til 
kontaktlærer hvor du 
skriver litt om hvilke 
vårtegn du så og send 

med to bilder      . 
Marie.b.kristiansen@fae
rder.kommune.no 
 
Anne.Mette.Langgard@f
aerder.kommune.no 
 

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

Velg «Coming to London» 
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. 

 

Ideer til andre oppgaver: 

Her kan du få tegneoppgaver av Mo Williams: https://www.youtube.com/watch?v=RmzjCPQv3y8 

Mange barn lager regnbuer og henger opp i vinduet, et symbol på at alt kommer til å bli bra igjen. Her er en måte man kan gjøre det på: 

file:///C:/Users/skomakri/Downloads/lag-en-regnbue%20(1).pdf 

Norlijunior lesekonkurranse 
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https://norlijunior.no/Norli kjører en ekstra runde med lesekonkurranse. Vi har meldt på klassen, men dere må registrere barnet deres på nytt. Man lager et 

brukernavn og passord (anbefaler å bruke det samme som Feide- innlogging). Så må dere skrive inn en klassekode. Koden er: EZHD. Gi beskjed 

om dere ikke kommer inn, så hjelper vi dere      .  

Hei! 

Håper alle har det bra! Det er jo annerledesdager for oss alle, men på veldig ulikt vis. For oss lærere er det en ny måte å drive undervisning på, samtidig som 

vi også har unger hjemme som trenger å bli sett. Vi føler det har vært en bra uke med «digiskole», og tilbakemeldingene fra dere foresatte bekrefter også 

dette. Det er viktig at vi får tilbakemeldinger fra dere, slik at vi får tilpasset på en best mulig måte. Vi vet at det er veldig forskjellig utfordringer i de ulike 

hjem i disse tider, og for oss er det viktigst at ungene og dere har det bra sammen. Mange sender oss bilder og skriver litt hvordan de har det, både på mail 

og telefon. Veldig koselig både å se og høre fra dere     . Hilser masse fra Kathinka.  Vi snakkes… 

 Ta kontakt om det er noe som ikke fungerer eller om det er noe dere lurer på.  

Mvh 

Anne Mette og Marie 

https://norlijunior.no/

