
Hjemmeskole for 3. trinn    Uke 11 

Hei! 

På grunn av ventekarantene har vi ikke mulighet til å dele ut 

bøker eller arbeidsark fra skolen i dag, mandag. Hvis 

ventekarantenen fortsetter, vil noen i administrasjonen prøve å 

hjelpe oss med dette. I mellomtiden kan du jobbe med 

nettoppgaver.  

Matematikk 

Tema: tallfølger, multiplikasjon 

• Sider å regne i Multi 3B 

På skolen: s. 6 (spill) 7/8/9, s34/35 s. 62 (oppsummeringsprøve) 

Leksesider: s. 44, 45, 46, 47 

• Arbeidshefte  

Heftet kan hentes på skolen ved behov. Dette inneholder oppgaver som tar for seg følgende: 

pengeoppgaver, tallinje, finn nærmeste tall, nærmeste tier/hundrer, hundrere/tiere/enere, 

halvpart, tallrekkefølger, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon.  

• 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: Family 

• Sider i Stairs 3 

Lekse s.80-81. Lese og oversette.  

Jobbe grundig med teksten, uttale, lære nye ord. Fokusord står på ukeplanen.  

• Muntlig øving 



Samtale/fortelle om egen familie. Bruke fokusord fra ukeplanen. Lage setninger som: I have a 

brother. His name is… I have a little sister. Her name is… I have to grandmothers. I have one 

grandfather.  

• Grammatikk 

Lære flertalls-s. One teacher – two teachers. One girl – two girls. One brother – five brothers. 

• Skriftlig arbeid 

Skrive om egen familie. Jobbe med rettskriving av fokusord fra ukeplanen. 

Norsk 

Vi jobber ekstra mye med det å kunne lese ulike teksttyper, forstå innholdet i de og kunne 

svare på oppgaver selvstendig. Dette er jo ikke noe nytt for oss, men en periode nå har vi 

hatt størst fokus på enkeltord og lyder i språket vårt. 

 

I løpet av uke 11 vil vi jobbe med: 

• Zeppelin språkbok s.82-85 og arbeidsark(kan hentes på skolen) 

• Zeppelin lesebok s.71-73 og arbeidsark(kan hentes på skolen) 

• Faktatekst om isbre med arbeidsark(kan hentes på skolen) 

• En kort fabeltekst om da guden Zevs skapte mennesket m/oppgaver(kan hentes på 

skolen)’ 

• Arbeidsark hvor elevene øver på å argumentere skriftlig for sin egen mening. 

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

jobbe i leseforståelsesbøkene. 

Nettsider i norsk: Dette jobber vi ikke med på skolen nå, men det finnes massevis av gode 

oppgaver på salaby.no 

 

Naturfag 

Tema: Vannets kretsløp 

Utforsk og prøv deg på de ulike sidene nedenfor. Der vil du finne ulike undervisningsopplegg, 

og oppgaver som du kan gjøre, for å lære enda mer om vannets kretsløp enn det du har gjort 

på skolen frem til nå.  

Nettsteder:  

• https://www.naturfag.no/forsok/vis.html?tid=17022  

• https://vannkunnskap.no/  

• https://www.tekniskmuseum.no/skole-og-bhg/ressurs/42-laererressurser/749-

trad-pa-is-3-4-trinn  

• https://vannkunnskap.no/undervisningsopplegg/  
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Samfunnsfag 

Tema: Demokrati og medborgerskap 

Se på filmene inne på: https://barnasvalg.reddbarna.no/ og se om du kan finne svaret på 

spørsmålene til hver film. Spørsmålene står på venstre side av filmene.  

Andre nettsider:  

• https://www.reddbarna.no/skole/rettighetsslottet/  
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