
Hjemmeskole uke 15 

 

Matematikk 

Hovedtema: Divisjon 

Sider å regne i Multi 3B:  

• Leksesider: 52, 53, 54.  

• Skolesider: 55, 56, 57,58 

Nettoppgaver:  

• Salaby, velg 3.-4. trinn, matematikk 

• Multi, m https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/3b 

 

Repetisjonsoppgaver: 

• Arbeidshefte A+B 

• Vi kommer også til å jobbe med å lage regnefortellinger. Muntlig, skriftlig, 

tegne fortellinger og leke fortellinger. VI har her fokus på både multiplikasjon 

og divisjon. Divisjonsoppgaver med og uten rest.  

 

Engelsk 

Hovedtema: Weather and seasons 

Muntlig øving:  

• Øve lpå å lese og oversette s. 20-21 i Stairs (lekse).  

• Se på sidene 16-19. Lese og snakke om bilder og innhold. 

• Samtale om været, årstider og hva årstidene inneholder. Snakke om sine 

favoritter og hva man kan gjøre i ulikt vær og i ulike årstider. Bruke 

fokusordene fra ukeplanen. 

Skriftlig øving:  

• Lage setninger med alle fokusordene fra ukeplanen.  Lage et eget Season 

poem etter mal på s. 18 i Stairs. Velge en årstid og bruke setninger som i 

malen. Det er også mulig å bare skrive av diktet i Stairs dersom det blir for 

vanskelig å lage et eget. Men prøv gjerne å lag din egen vri på diktet!  

Digital øving: 

• Salaby, velg 3.-4. trinn og velg engelsk 

• Stairs på nettet. https://stairs1-4.cappelendamm.no/. Velg 3. trinn 

 

https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/3b
https://stairs1-4.cappelendamm.no/


Jorda rundt 

Denne uken skal vi innom Sudan, Eritrea og Tanzania. Det er foreldre 

som også har sagt de vil bidra med stoff til undervisningen. Derfor er ikke 

opplegget for uka laget ferdig nå mandag morgen. Men det kan hentes 

en arbeidsbok på skolen som vi skal samle alt stoffet i om alle land vi 

skal lære om i ukene fremover. Jeg legger også med en link dere kan 

bruke når dere skal fylle ut første arbeidsark om Sudan. 

https://www.fn.no/Land/sudan  

 

Jorda rundt vil fylle de timene det ikke er matte, engelsk eller gym. 

https://www.fn.no/Land/sudan

