
 

Mandag 30.03 UKE 14 

  

Fram til påske oppfordrer vi deg til å lese litt i egen bok før du ser på 

«Vikartimen» på NRK TV eller NRK super. Fra 9-9.30 er det først og fremst 

repetisjon av pensum fra 1. og 2. trinn, og en repetisjon er jo fint for de fleste. 

Fra 9.30 -10 er det innslag som passer aller best for deg på 3. og 4.trinn.  

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

1.14960052 

Hvis du trenger en bok: Velg en bok du har lyst til å lese fra Salaby. Byparken- 

norsk-biblioteket. 

SALABY:www.salaby.no 

 

Brettboka:

 

 

Vi har vært i kontakt med flere av dere, både foresatte og elever, på telefon. I 

løpet av denne uken kommer vi til å ringe alle vi ikke har snakket med. Vi ønsker 

å snakke både med dere foresatte og elevene for å høre litt om hvordan dere 

har det      . 
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                            Verdens flotteste 3.trinn 😊  

 MÅ KAN 

Norsk 

 

Les om dialektord på s.60 og 61 i 

Kaleido. Svar skriftlig på 

kulepunktoppgavene. 

NB! Hvis du vil lytte til teksten, 

finn teksten lest opp i Kaleido 3b i 

Brettboka. Se over. 

 

 

Gjør oppgaven i den 

stiplede rammen 

nederst på s.61 i 

Kaleido. 

 

Morsomme leker! 

På s.62 og 63 i 

Kaleido kan du lære 

deg noen nye 

leker      . 

Lesestrategi: Se 

nøye på bilder og 

overskrifter før du 

leser om lekene. 

 

Matte

 

Jobb med smartøving i 10 

minutter. I dag blir alle flyttet 

over til kap Ganging 2 

 

Multi s.78-79 

(Se nederst på s. 79 hvordan du 

skal gjøre det) 

 

Øv på 5-gangen: steg 1a og 1b 
https://www.gangetabellen.net/5-
gangen.html 

 

 

Morsomme oppgaver 

med ganging. Du kan 

fly med dragen eller 

skyte med sprettert. 

Hva med tre på rad? 

Forsøk deg på de 

morsomme spillene 

      
 
https://skole.salaby.no/3-
4/matematikk/ganging 

Engelsk 

 

Stairs 3 nettside «At school»  

 

Jobb med oppgavene i minst 10 

minutter. 

https://skole.salaby.

no/3-4/engelsk/a-

school-visit   

Diverse Lytt til de to første fortellingene i 

det kristne påskebudskapet. 

Kunst og håndverk: 

https://www.gangetabellen.net/5-gangen.html
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https://skole.salaby.no/3-

4/krle/kristendom/fortellinger-

fra-bibelen/det-nye-

testamentet/jesus-rir-inn-i-

jerusalem1  

 

https://skole.salaby.no/3-

4/krle/kristendom/fortellinger-

fra-bibelen/det-nye-

testamentet/judas-planlegger-a-

forrade-jesus1 

 

Denne uken skal vi 

lage et rede! 

Først skal dere 

samle på eggeskall. 
 

 

 

 

 

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       
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