
Hjemmeskole uke 12 

Matematikk:  

Tema: tallfølger, multiplikasjon 

• Sider å regne i Multi 3B  
På skolen: 10-15, 24-33, 36-40   (gjøre ferdig-arbeid)                                                   

Leksesider: s. 22, 23, 62 

• Arbeidshefte  A +B 
Heftene kan hentes på skolen ved behov. Disse inneholder oppgaver som tar for seg 

følgende: pengeoppgaver, tallinje, finn nærmeste tall, nærmeste 

tier/hundrer, hundrere/tiere/enere, halvpart, tallrekkefølger, 

addisjon, subtraksjon, multiplikasjon.   

 
• Regnefortellinger 

På skolen kommer vi til å lage egne regnefortellinger med multiplikasjon både muntlig 

og skriftlig og løse hverandres oppgaver. Hjemme kan dere kanskje bytte på slik at 

eleven får trening i å både lage og løse oppgaver i form av regnefortellinger.  

 
• Gangesanger   

Gangesanger for 2-10-gangen. Finnes på Salaby eller youtube.  

 
• Arbeid på nett:  

Skole.salaby.no. Velg matematikk, 3. trinn og multiplikasjon  

Matematikk.org. Velg 1.-4. matematikk og multiplikasjon  

  
 

ENGELSK 

Tema: Easter 

• Muntlig øving 

The Easter Bunny text i “My English book”. Jobbe med fokusord fra ukeplanen, lese 

og oversette teksten. Samtale om påsketradisjoner i engelsktalende land som for 

eksempel Easter egg hunt, Easter Bunny etc. Bruker Peppa Pig som eksempel på noen 

av tradisjonene: https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4  

 

 

• Skriftlig øving 

Skrive setninger med alle fokusordene fra ukeplanen. Fokusere på rettskriving av de 

aktuelle ordene. 

 

• Grammatikk 

Jobbe videre med flertalls-s. One boy – two boys. One desk – three desks. 

 

• Lytte og forstå 

Se på tegnefilm om Peter Rabbit – Easter special  

https://www.youtube.com/watch?v=-sFj8Q3Z1Ak 

https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4
https://www.youtube.com/watch?v=-sFj8Q3Z1Ak


Engelsk leselekse uke 12: 

The Easter Bunny  

The Easter Bunny is a rabbit.   

The Easter Bunny has many Easter eggs.   

The eggs are very pretty.  

His eggs are red, blue, yellow, green, purple, green and pink.   

The eggs have stripes and dots.  

The Easter Bunny hides the eggs in the garden.  

The children will hunt and find the Easter eggs. They have an Easter egg hunt.  

The Easter eggs are made of chocolate.   

  

Happy Easter!  

  

  

  

  

  

 

 

NORSK 

Vi jobber videre denne uken med samme fokusområde. Det betyr at vi jobber med det å kunne 

lese ulike teksttyper, forstå innholdet i de og kunne svare på oppgaver selvstendig.  

I løpet av uke 12 vil vi jobbe med: 

• Oppgaveark hvor elevene skal lese og svare på spørsmål. I tillegg skal de skrive en kort 

fortelling. 

• ZL oppgavebok s.42 og 43.Lese og gjøre oppgaver til: Da Zevs skapte mennesket(ark) fra 

forrige uke 

• Lese om ulike vindstyrker og løse oppgaver til teksten. 

Fordi dagene i uke 11 ikke ble helt som vanlig vil vi også bruke en del av tiden på norskoppgaver som 

vi har startet på. F.eks.Min mening(hvis dere ikke fikk disse arkene i forrige uke er det bare å si ifra så 

legger jeg ved noen) 



• I tillegg vil elevene få mulighet til å fortsette på boken sin hvis den ikke er ferdig, og jobbe i 

leseforståelsesbøkene. De vil også få jobbe med et påskehefte som de også bruker i andre 

fag. 

Nettsider i norsk:  

Uten innlogging: 

Salto: https://podium.gyldendal.no/salto/laerer/samleside-overom/overom-3a#menuItem_ny-start  

Kaleido: https://kaleido1-4.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1948513  

Med Feide-innlogging: Salaby: https://skole.salaby.no/3-4/norsk  

Lekser:  

• Gjenfortelling eller svar på spørsmålene bak i leselekseboka 

• Ny leseleksebok fra Leseuniverserset 

 

KRLE 

I Krle jobber vi med et påskehefte som blant annet inneholder Jesus sin påskehistorie. Dette heftet blir 

også brukt som ekstrajobb i de andre timene denne uken. 

https://podium.gyldendal.no/salto/laerer/samleside-overom/overom-3a#menuItem_ny-start
https://kaleido1-4.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1948513
https://skole.salaby.no/3-4/norsk

