
 

Tirsdag 14.04 Uke 16 

Velkommen tilbake til skolearbeidet etter påskeferien. Håper alle har hatt en 

fin ferie og at dere er klare til ny innsats.  

For at vi lettere skal kunne følge opp hver enkelt, vil vi at dere i de snaue to 

ukene fram til vi starter opp igjen daglig sender oss på mail det dere har i 

oppgave å gjøre hjemme.  Dersom det blir vanskelig, gi oss beskjed. 

I matematikk fortsetter vi med ganging, altså multiplikasjon. Vi har jobbet med 

å forstå ganging. Denne uken blir det fokusert på å pugge gangetabellen og å 

huske svarene så raskt som mulig. Til dette arbeidet bruker vi «Gangetesteren» 

på Matematikk.org.  Før du velger gangetabell les denne beskjeden: 
 

Velg én eller flere ganger og vis at du er en ekte Gangemester! 

Spillet har tre hastigheter: ingen, middels og rask. Velger du hastigheter 
ingen og middels, får du se et treningsbevis. Diplom får du når du klarer den raske. 

      

 

 Dersom du ikke klarer diplomet de første gangene, så ikke gi opp. Da må du øve 

mer og få en voksen til å hjelpe deg å pugge svarene. Du kan sikkert se på tiden 

du bruker at du blir raskere etter hvert. Da håper vi det blir en 

motivasjonsfaktor frem til endelig DIPLOM. Lykke til. 

Her er linken:  

 
https://www.matematikk.org/trinn1-4/gangetesteren/ 

 

For de som vil lese litt ekstra: 

LESEKLODEN: 

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

5gV2yDYffESf5o4bJYYuCY_vcfjmWaIm3Be96ZL3o 

Her er det mange fine bøker du kan lese hvis du vil: www.skolenmin.cdu.no 

 

 

                            Verdens flinkeste 3.trinn 😊  

 MÅ KAN 

https://www.matematikk.org/trinn1-4/gangetesteren/
https://www.lesekloden.no/idag/?fbclid=IwAR1LVN0tGhq2hyFgQ-5gV2yDYffESf5o4bJYYuCY_vcfjmWaIm3Be96ZL3o
https://www.lesekloden.no/idag/?fbclid=IwAR1LVN0tGhq2hyFgQ-5gV2yDYffESf5o4bJYYuCY_vcfjmWaIm3Be96ZL3o
http://www.skolenmin.cdu.no/


Norsk 

 

Les eller lytt til s.76-81 i Kaleido. 

Svar skriftlig på minst to av 

kulepunktoppgavene på s. 81. 

 

Har du ikke lastet ned 

«Brettboka» slik at du kan lytte til 

tekstene i Kaleido og Stairs enda? 

Se oppskrift på tirsdag 31.4. 

Gjør siste oppgave på 

s.81. 

 

Jobb med oppgaver i 

Lesekloden eller les 

en bok fra 

www.skolenmin.cdu.no 

 

Matte

 

 Multi s. 88-89 

 
Gå inn på denne linken og se om du 

klarer Diplom på 2 -gangen.  
https://www.matematikk.org/trinn1-
4/gangetesteren/ 

Send bilde av diplomet til lærer 

      

 

 

Jobb med smartøving 

i 10 minutter. 

 

Engelsk 

 

Lytt til s.77 i Stairs i «Brettboka» 

to ganger. Les teksten høyt for 

deg selv og for en voksen. 

 

Diverse 
 

 

 

 

 

Hjelp til hjemme. Forslag: Støvsug 

et rom som ikke er ditt eller dekk 

på bordet. 

KUNST OG 

HÅNDVERK: Denne 

uken skal vi lage 

spill! Finn frem et 

stort ark, farger, 

en terning og brikker 

(evt. korker, 

steiner, kongler el) 

 

http://www.skolenmin.cdu.no/
https://www.matematikk.org/trinn1-4/gangetesteren/
https://www.matematikk.org/trinn1-4/gangetesteren/


 
 

 Hilsen Unn, Nina, Henriette, Grete Lill og Tone       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


