
 

Torsdag 26.03 Uke 13   

Beskjed til foresatte: Det ser ut til at det er en del elever, spesielt i B-gruppa, 

som ikke er inne på Multi Smartøving. Gi oss beskjed hvis dere strever med å 

komme inn. Vi kontakter dere neste uke dersom vi fortsatt ikke registrerer at 

elevene jobber med Smartøving. Det kan jo være feil i systemet, at elevene 

jobber, men at det av en eller annen grunn ikke vises på oversikten Henriette og 

Tone har tilgang til. 

Fint hvis dere kan skrive « Smartøving fungerer» neste gang dere sender oss e-

post      . 

 

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

5gV2yDYffESf5o4bJYYuCY_vcfjmWaIm3Be96ZL3o 

 

                                LYKKE TIL FLINKESTE 3.TRINN 😊  

 MÅ KAN 

Norsk 

 

Les Kaleido s.74. 

 

Svar på de to første kulepunktene 

på s.75 i rød skrivebok, på ark eller 

pc. Husk hele setninger. 

 

Kaleido 3 nettside, kapittel 9. Les 

“Fine farger” og svar på 

spørsmålene.   

 

 

 

Les s.75 i Kaleido. 

 

Gjør 

samtaleoppgaven 

nederst på siden.  

 

Gå inn på lenken 

“Lesekloden.” Les 

dagens tekst. Svar 

på spørsmålene 

muntlig eller 

skriftlig.  

Matte

 

Smartøving 10 min 

 

Multi: Prøv deg på prøven s 58, og 

send den til læreren din        

 

Øv deg på 4 gangen her: Steg 3 
https://www.gangetabellen.net/4-

gangen.html 

Velg deg en Grublis i 

Lesekloden 

 

Lag en gangetest 

med 10 regnestykker 

fra 3- og 4 gangen, 

og la en voksen gjøre 

den       

https://www.lesekloden.no/idag/?fbclid=IwAR1LVN0tGhq2hyFgQ-5gV2yDYffESf5o4bJYYuCY_vcfjmWaIm3Be96ZL3o
https://www.lesekloden.no/idag/?fbclid=IwAR1LVN0tGhq2hyFgQ-5gV2yDYffESf5o4bJYYuCY_vcfjmWaIm3Be96ZL3o
https://www.gangetabellen.net/4-gangen.html
https://www.gangetabellen.net/4-gangen.html


Engelsk 

 

Les s. 66 i Textbook. 

 

 

 

Skriv versene på et 

ark eller på PC. 

 

https://skole.salaby.

no/3-

4/engelsk/songs-

and-rhymes1   

 

  

Diverse 

 
 

 

Øv på «Antijanteloven». Hvis dere får det 

til- syng kanon       

 
https://www.korarti.no/sanger/antijantelov 

Kunst og håndverk. 

Du kan også bruke 

boksen til vase, 

potteskjuler og 

lignende. 

 

 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        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://skole.salaby.no/3-4/engelsk/songs-and-rhymes1
https://skole.salaby.no/3-4/engelsk/songs-and-rhymes1
https://skole.salaby.no/3-4/engelsk/songs-and-rhymes1
https://skole.salaby.no/3-4/engelsk/songs-and-rhymes1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


