
 

 

3.trinn: lekser og læringsmål uke 49 

 

 

 

Læringsmål: 

Norsk: Jeg kan delta i en samtale.  

Matte: Jeg kan måle med centimeter og meter.  

 

Sosialt: Jeg er høflig mot medelever og voksne (sier hei, unnskyld og 

liknende)  

Kroppsøving: Øv deg på å stå på hodet 😊  
 
Pakkeliste for de som er på uteskole (mandag denne uken er det 3A) 

- Klær etter vær, varme klær og støvler, votter og utebukse 
- Vannflaske og egen spiseskje  

 Ukelekser (alle lekser skal være gjort innen fredag): 

N
o
rs

k
: 

Salto leselekse: Salto side 115, 116 og 117. Du velger selv, i samarbeid med en voksen hjemme, om du skal lese måne- eller solteksten. Det er viktig at dere ser 

på bildene og leser overskriften sammen med barnet før dere starter å lese. Snakk om hva teksten handlet om i etterkant. 

 

(De som har blå lesemappe prioriterer denne. Leseleksen skal leses tre ganger hver dag. Det er to ark denne uken. Ny leselekse deles ut på torsdager.)  

 

Les «Ordlisten» 5 ganger. 

 

Skrivelekse: Gjør side 56 i Salto Arbeidsbok. 

 

Les, kommenter og signer «Hva kan jeg nå?» og «Flaskeposten».  

M
a
tt

e
: 

 

Denne uken skal elevene inn på Multi smart øving. De logger seg inn på multi.smartoving.no med feide-brukeren sin. Gi beskjed til Christine om dere trenger 

hjelp med brukernavn og passord. Elevene skal regne i 30 min i løpet av uken. De skal inn å regne oppgavene som tilhører kapittel 3. Lengde og vekt.  

E
n

g
el

sk
: 

 

Les s. 26 og 27 I Quest Textbook hver dag.  

Øv på å uttale og skrive i gloseboka: 

look after = se ett 

huge = kjempestor 

a lot of = mye av 

use = bruker 

town = by  

  



ØKT/TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

1.økt 
08.30 – 09.45 

Norsk/ uteskole Norsk 
Matte 
Naturfag 

Norsk Matte 
Engelsk 
Samfunnsfag 

Norsk 

Friminutt 
09.45 – 10.00 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

2.økt 
10.00 – 10.40 

KRLE/ uteskole Norsk 
Matte 
Naturfag 

Stasjoner / Gym Matte 
Engelsk 
Samfunnsfag 

Uteskole / K& H 

Mat 
10.40 – 11.00 

Spising Spising Spising Spising 

Friminutt 
11.00 – 11.30 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

3.økt 
11.30 – 12.15 

Matte Norsk 
Matte 
Naturfag 

Stasjoner / Gym Matte 
Engelsk 
Samfunnsfag 

Friminutt 
12.15 – 12.30 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

4.økt 
Varierende 
lengde 

Matte Norsk 
Matte 
Naturfag 

Stasjoner / Gym Klassens time 

 Slutt kl. 13.00 Slutt kl. 13.00 Slutt kl. 14.15 Slutt kl. 13.30 Slutt kl. 13.00 

 

Hei! 

Heidi er tilbake, og det er svært gledelig.  

Minner om at elevene må ha med seg sko som er egnet til å hoppe og løpe med i gymtimen.       Det er fortsatt mange som mangler dette. 

Vi ønsker alle en fin uke! 

Ved sykdom bruk SkoleSMS: Send TEIE [trinn] [tekst] til 59 44 42 00 (anbefales lagret som “SkoleSMS”). Eks: "TEIE 3 Per er syk i dag. Hilsen Lise." Meldingen 

blir så videresendt alle lærerne på trinnet. 

Hilsen Kjersti, Anna, Maren, Kjersti, Heidi og Christine 

 


