
                  ONSDAG 01.04 uke 14   

VIKTIG! Vi har fått beskjed fra helsesøster om at for mye skjermbruk har ført til at 

mange barn nå har fått firkantede øyne. Vi ber derfor alle om å sende et bilde av 

sine øyne til oss, slik at vi kan videresende det til helsesøster for sjekk i løpet av 

dagen. 

 

 

 

Link til vikartimen på NRK TV/NRK super, Kl 9-10 hver dag: 

https://www.nrk.no/skole/vikartimen-nrk-skole-og-super-pa-nrk-1.14960052 

LESEKLODEN: https://www.lesekloden.no/idag/?fbclid=IwAR1LVN0tGhq2hyFgQ-

5gV2yDYffESf5o4bJYYuCY_vcfjmWaIm3Be96ZL3o 

 

                            Verdens flotteste 3.trinn 😊  

 MÅ KAN 

Norsk 

 

Klarer du å lure noen i dag? Her 

får du se noen som klarer det. 

https://tv.nrk.no/serie/mekanikk/

sesong/2/episode/5/avspiller 

Send oss en e-posthvis du kommer 

på en god aprilsnarr, eller skriv på 

pc, på ark eller i skrivebok      . Du 

kan også skrive om en gang du selv 

eller en annen ble lurt. 

 

Gå inn på lenken 

under. Lytt til mer 

av «Før leggetid» 

hvis du likte den 

historien.  

https://skole.salaby.

no/paske-i-salaby1 
 

Eller send oss flere 

aprilsnarr-historier! 

Matte

 

Jobb med smartøving i 10 

minutter. 

 

10-gangen Steg 1a, 1b og 2 
https://www.gangetabellen.net/10-
gangen.html 

 

Multi s.82-83 

Lesekloden: Dagens 

tall og /eller Grublis 

 

Steg 3-4-5 
https://www.gangetabelle
n.net/10-gangen.html 

 

Engelsk Les og øv på ordene på s.75 i 

Textbook. Les også s.76. 

Skriv ordene på s.75. 

Bruk ark eller pc. 
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Lytt gjerne til teksten i 

«Brettboka» 

 

Gå deg en tur. Kan du finne ti ting 

du ser ute som du kan si på 

engelsk? Si ordene til en voksen. 

Diverse 

 
 

Lytt til de to neste fortellingene i 

det kristne påskebudskapet. 

 

https://skole.salaby.no/paske-i-

salaby1/kristen-paske/jesus-for-

det-hoye-rad 

 

https://skole.salaby.no/paske-i-

salaby1/kristen-paske/jesus-og-

pilatus 

 

Kunst og håndverk: 

Legg halve eggeskall 

i redet dere lagde i 

går, og fyll det med 

blomster. 

Nå har dere 

påskepynt! 

 
 

 Vi vil gjerne høre fra dere på e-post! Fortell litt om hva du gjør og hvordan du har det. Legg gjerne ved bilder av noen 

oppgaver du har gjort, så får du e-post tilbake fra oss        

Hilsen Unn, Nina, Henriette, Grete Lill og Tone       

 

«Psykisk helseteam for barn og ungdom er tilgjengelig på telefon: 908 37 593. Send SMS med navn 

hvis vi ikke tar telefonen, så ringer vi deg tilbake. Vi har psykolog, familieterapeut og 

helsesykepleier i teamet. Telefonen er bemannet på dagtid.» 

Marit Handeland 

Helsesykepleier/familieterapeut 

9577 8036 

Sentralbord: 4080 1230 

Forebyggende helsetjenester barn- og unge 

www.færder.kommune.no   
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