
   
 

   
 

3. TRINN Arbeidsplan uke 16 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

 2. 
påskedag 

 

Lesestund 
Logg inn med 
Feidebrukeren i  
https://skolenmin.cdu.no
/ 
Velg «Fra lærer» og les 
«Rare rekorder». Du kan 
registrere boka på Norli 
junior.  

Lesestund 
Les i selvvalgt bok eller 
tegneserie i 20 minutter. 
Les gjerne for en voksen, 
søsken, et kjæledyr eller 
en bamse. 
Registrer bøker du leser 
på Norli junior. 

 Logg inn med 
Feidebrukeren i  
https://skolenmin.cdu.no/ 
Velg «Fra lærer» og gjør «Skriv 
til bildet». Husk stor bokstav 
og punktum. Prøv om du kan 
skrive en liten fortelling.  

Lesestund 
Logg inn med 
Feidebrukeren i  
https://skolenmin.cdu.no/ 
Velg «Fra lærer» og les 
«Strikke, strikke, strikke» og 
svar på spørsmålene. 

 
 

Fysisk aktivitet 
 
Bli hjemme- dansen 

https://skole.salaby.no/la
er-om-virus/laer-om-
virus-1-4/bli-hjemme-
dansen/bli-hjemme-
dansen-312 

Fysisk aktivitet 
 

 Løp forlengs rundt huset 
ditt mens du klapper.  
Løp baklengs rundt 
huset.  
Løp eller gå med noe du 
balanserer på hodet 
(dorull) rundt huset 

 

Fysisk aktivitet.  

Gym med «Funky Twins» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ynacTO-

6xFU 

 

Fysisk aktivitet 

Optimist dans 

https://www.youtube.co

m/watch?v=1xa164kSc

WY 

 

 Økt 1 
Gjør minst en side i 
stavskriftboka. 
Skriv så pent du kan. 
 
Videoring en i klassen 
på Teams. Skriv minst 

Økt 1 
Matte  
Subtraksjon med 
veksling. 
Gjør s. 40- 41 i Multi B. 
Dette er nytt stoff for de 
fleste så her trenger de 

 Økt 1 
Kunst og håndverk  
Presse blomster 
Olaf Knudsen var veldig 
opptatt av planter og 
blomster. 
Gå ut og finn minst 3 ulike 
vårblomster. Ta dem med 

Økt 1 
Matte  
Subtraksjon med veksling. 
Gjør s. 42- 43 i Multi B.  
Dette er nytt stoff for de 
fleste så her trenger de litt 
hjelp.  
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fem setninger i den 
røde boka om hva dere 
pratet om.  
 
 
 

litt hjelp. Tegn opp 
penger. Om du har gjort 
oppgavene her kan du 
heller jobbe på 
Matemagisk:  
https://www.lokus.no/lice
nsed/matemagisk3_elev 

hjem. Legg dem flatt inne i 
avispapir og legg tunge bøker 
oppå. Blomstene må ligge 
minst en uke før du kan dem 
ut.  

Vi skal bruke dem senere      .  
Skriv i skrivebok hvilke 
blomster du fant. Om du ikke 
vet så sjekk denne linken: 
https://www.miljolare.no/akti
viteter/varen/artslister/varblo
mster?artsvisning=liste 

Pause med mat og lek Pause med mat og lek Pause med mat og lek 
 
 

Pause med mat og lek Pause med mat og lek   
 

 
 

 

 

Økt 2 
Engelsk  
Logg deg inn på 
https://skole.salaby.no/3-
4/engelsk 

Velg «A school visit» og 
gjør alle oppgavene. 

 Økt 2 
Norsk  
Gjøs. 64- 65 i Kaleido 
arbeidsbok B. 
Variere setninger. 
 
 

 Økt 2 
Engelsk  
Logg deg inn på 
https://skole.salaby.no/3-
4/engelsk 

Velg «Writing home» og 
gjør alle oppgavene.  

Økt 2 
Norsk 
Gjør s. 116- 117 i 
arbeidsbok B. Skriv pent 
og husk stor bokstav og 
punktum. 
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Jobb gjerne på Mattematche eller matematikk.org 

Husk Norlijunior lesekonkurranse! 

Du kan registrere bøker du har lest på skolen.cdu.no også. 

https://norlijunior.no/Norli kjører en ekstra runde med lesekonkurranse. Vi har meldt på klassen, men dere må registrere barnet deres på nytt. Man lager et 

brukernavn og passord (anbefaler å bruke det samme som Feide- innlogging). Så må dere skrive inn en klassekode. Koden er: EZHD. Gi beskjed 

om dere ikke kommer inn, så hjelper vi dere      .  

Hei! 

Vi håper dere alle har hatt en bra påske, tross den kanskje ble litt annerledes enn forventet. Det blir hjemmeskole fram til 27. april, da det bestemt at skolen 

åpner igjen. Vi får bare fortsette på samme vis som før påskeferien, gjøre det beste ut av annerledes skoledager. Dere må hente Multi B boka på skolen. De 

ligger i en pose ved inngangsdøra til SFO. Det blir sosial videochat denne uka også, men med nye videopartnere. Melding om tidspunkt kommer på sms. Vi 

oppmuntrer barna til å ha sosial kontakt gjennom Teams, men at dere har kontrollen.  

Ta kontakt om det er noe som ikke fungerer eller om det er noe dere lurer på.  

Mvh 

Anne Mette og Marie 

https://norlijunior.no/

