
 

 

3.trinn: lekser og læringsmål uke 3 

 

 

 

Læringsmål: 

Norsk: Jeg kan gi eksempler på hvordan bilder kan fortelle noe. 

Matte: Jeg øver på multiplikasjon. 

Sosialt: Jeg skal fortsatt rydde garderobeplassen min hver dag. 

 

 Ukelekser (alle lekser skal være gjort innen fredag): 

N
o
rs

k
: 

Leselekse: Cumulus, (Natur - og samfunnskapsbok) s. 87-89. (Landsdel).  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. Ny leselekse deles ut på torsdager.)  

 

Skriv/stave ordene fra «Ordlisten» (176-200) 5 ganger. 

 

Skrivelekse: Skriv en historie til bildet i norsk skrivebok. 

 

 

  

M
a
tt

e
: 

 

Elevene skal inn på multi.smartoving.no De skal arbeide med kapittel 4, multiplikasjon, i 20 minutter.  

Send en mail til Christine hvis dere har vansker med å logge dere inn på multi smart øving. 
 

E
n

g
el

sk
: 

 

Elevene skal lese s. 32-33. Les hver dag alene og sammen med en voksen. 

Øv deg på glosene: 

aunt = tante 

uncle = onkel 

cousins = søskenbarn 

 

  

  



 

ØKT/TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

1.økt 
08.00 – 09.45 

Norsk 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 Norsk 
Matte 
Naturfag 

Stasjoner / Gym  
Husk skøyter og hjelm 

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 
Husk skøyter og hjelm 

Matte 
Engelsk 
Samfunnsfag 

Friminutt 
12.15 – 12.30 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

4.økt 
Varierende 
lengde 

Matte Norsk 
Matte 
Naturfag 

Stasjoner / Gym 
Husk skøyter og hjelm 

Klassens time 

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

 

Hei        

Vi minner om at det ikke er lov til å ake i skolegården før skolestart. Dette grunnet regler for smittevern. 

Hvis været holder seg, er planen at vi skal stå på skøyter på Teigarbanen onsdag i kroppsøvingstimen. Hvis barnet ditt ikke har skøyter og hjelm, så kan dere 

kanskje låne av noen dere kjenner. Alternativt kan dere kontakte BUA her på Nøtterøy som har gratis utlån av utstyr 

(https://faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-og-utleie/bua-farder/ ). Da vi er mange elever og få voksne er det fint om barnet 

ditt kan øve seg hjemme på å ta på skøytene selv, så kommer man raskere ut på isen!       Elevene må ha med skøyter og hjelm for å få lov til å gå på isen!  

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. 

https://faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-og-utleie/bua-farder/


Hilsen Anna, Maren, Kjersti, Heidi og Christine 

 


