
   
 

   
 

3. TRINN Arbeidsplan uke 14 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
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.  

Lesestund 
Logg inn med 
Feidebrukeren i  
https://skolenmin.cdu.no
/ 
Velg «Fra lærer» og les 
«Jesperpus og reven». 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 
oppgavene; Hva er dialekter, 
Ordquiz og Josefine fra 
Hammarøy. Scroll ned på 
siden så kan du høre på ulike 
dialekter.  

Lesestund 
Logg inn med 
Feidebrukeren i  
https://skolenmin.cdu.no/ 
Velg «Fra lærer» og les 
«Kjært barn har mange 
navn» og svar på 
spørsmålene. 

Fysisk aktivitet  

Fugledansen 

https://www.youtube.c

om/watch?v=l5sIspLfmX

M 

Bli me- dansen 
hjemmefra: 
 
https://nrksuper.no/seri
e/blime/MSUM0700012
0 

 
 

Mange øver seg på å 
trikse med en dorull for 
tiden. Lån en dorull og 
se hvor mange du 
klarer å trikse. Få de 
andre i familien til å 

prøve også      . 
https://www.youtube.co
m/watch?v=tq35F9a6VW
Q 

Fysisk aktivitet 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=y3MBVbBY_UY 

Har du ikke ball, bruk 
noe annet (for eksempel 
en sammenrullet sokk). 
  

Fysisk aktivitet.  

Velg deg en strekning, ta 

tiden… Løp samme 

strekningen igjen, gjerne 

flere ganger. Klarer du å 

løpe på lik tid? Målet er å 

løpe akkurat like fort hver 

runde. Jo, lengre runde du 

løper, desto mer 

utfordrende. 

Fysisk aktivitet 
Dans den nye 
optimistdansen : 
 
https://www.facebook.com/
lmronnie/videos/101633293
94900471/?d=n 
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Økt 1 
 Les Fortelling på dialekt  
s. 12- 13 i Kaleido 
Lesebok B. Svar på 
oppgavene nederst på s. 
13. Skriv svarene i rød 
skrivebok. Husk å skrive 
pent! 

Økt 1 
Gjør minst en side i 
stavskriftboka. 
Skriv så pent du kan. 

Økt 1 
Påskeegg 
https://www.nrk.no/skole/
?mediaId=19023&page=se
arch&q=p%C3%A5ske 

Tegn et stort (minimum A4 
størrelse) påskeegg, pynt 
det slik du ønsker. Dersom 
dere ønsker, kan dere 
gjerne lage og dekorere 
egg på andre måter. Ta 
bilde og sen det på mail til 
din kontaktlærer M og AM 

 

 Økt 1 
PÅSKEN 
https://www.nrk.no/skole/?m
ediaId=23857&page=search&
q=p%C3%A5ske 

 

https://www.nrk.no/skole/?me

diaId=15358&page=search&q

=p%C3%A5ske 

Skriv minst 5 faktasetninger i 
rød skrivebok. Viktig å få fram 

hva den kristne påsken handler 

om. 

 

Økt 1 
Gjør lesestrategioppgaven 
om hunder s. 30- 31 i Kaleido 
arbeidsbok B. Gjør oppgave 
2, 3 og 4. Husk å skrive pent! 

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 
Matte  
Logg inn med 
Feidebrukeren i  
https://skolenmin.cdu.n
o/ 
Velg «Fra lærer» og gjør 
oppgaven. 
 

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

Velg «Going 
sightseeing» og gjør 
alle oppgavene. 

 Økt 2 
Norsk 
Beskriv grundig med 
setninger hvordan ditt 
selvlaget egg ser ut. Du 
skal minst lage 5 
setninger i rød bok, der 
du må ha med et eller 
flere adjektiver i hver 
setning. Ta bilde av det 

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

Velg «Going shopping» og 
gjør alle oppgavene.  

Økt 2 
Matte  
Gå inn på  
https://www.matematikk.or
g/trinn1-4/spillsamling/ og 
velg Regneregn. Velg 3, velg 
nivå og kryss av for addisjon 
og subtraksjon. Jobb i minst 
30 minutter.  
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Gå inn og løs denne 
påskekrim, om linken 
ikke virker, prøv å bytte 
nettleser eller på Ipad 
om du har: 
http://tjenester.ascheh

oug.no/Matemagisk_Pa

askekrim/krim.html 

 

 

du har skrevet og send 
det på mail sammen 
med bildet av egget. 
 

Gjør minst 15 minutter på 
https://www.10monkeys.co
m/no/ Ikke velg de letteste 
oppgavene. 

 

Ideer til andre oppgaver: 

Bygg et påskeegg i Lego. Se forklaring på denne linken: 

https://dybdeundervisning.no/produkt/paskeegg-av-lego/ 

Salaby har fine påskesider hvor det er påskekrim og mange ulike aktiviteter. https://skole.salaby.no/paske-i-salaby1 

Syng sangen Optimist: https://www.youtube.com/watch?v=_AlM77EUEYk 

Syng påskesanger: https://www.youtube.com/watch?v=mLureRB_O5Q  

https://www.youtube.com/watch?v=C7igtmxkhis&list=PLDSOAstzeXndByIPYTWEsCZr68NbjYWgE 

 

Norlijunior lesekonkurranse 

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

Aller først, håper dere alle er friske, helsa er bra og at dere tar vare på hverandre. Vi fortsetter med «digiskole» enda en uke. Det er fantastisk å se hva dere 

får til og hvordan dere har taklet stadig nye utfordringer med å ha hjemmeskole. Det er jo vår ute, og dere viste oss gjennom bilder og tekst at dere klarte å 

finne mange vårtegn ute i naturen. Takk for alle de fine vårtegna dere sendte oss. Mange forteller nå at det blir mer og mer rutine på hjemmeskolen, og at 

de lærer å kjenne ungene på en «ny» måte. Vi vet at dagene kan være ulike for dere. At det til tider er hektisk og noe kaotisk å ha hjemmeskole, 

hjemmekontor og kanskje «barnehage» i tillegg. Dersom dere ikke får til å gjøre alt på arbeidsplanen, si fra så finner vi en løsning.  

Denne uka vil vi begynne å bruke «Teams», en læringsplattform der vi kan ha videosamtaler med flere av ungene samtidig. Det gleder vi oss til                .  

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/

