
Uke 37 
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30-
09.45 

  
Matte/Norsk 

 
  

Tema 
  

Stasjoner 
Praktisk og 

moro:) 
  
  
  

Tema                        Tema 
/ 

Samfunnsfag    
  
  

Tema 

09.45-
10.00 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.00-
10.45 

 Norsk/Matte Tema 
Stasjoner 

Praktisk og 
moro:) 

Tema Tema       
/ 

Samfunnsfag 
  

Uteskole 
            til 
Teieskogen 

    

10.45-
11.15 

Matpause Matpause Matpause Matpause   

11.15-
11.45 

Storefri Storefri Storefri Storefri   

11.45-
12.45 

Gym(Per) 
            / 
    Engelsk(Petra)                            

Tema 
Stasjoner 

Praktisk og 
moro:) 

Tema 
KH 

Vi lager 
noe nytt av 
sokkene :) 

     PALS/ 
 Arbeidstime 
  
    

  

12.45-
13.00 

Friminutt Slutter 13.00 Friminutt Friminutt Slutter 12.45 

13.00- 
14.00 

Gym (Petra) 
              / 
     Engelsk (Per) 

  Tema 
KH 

    

  Slutter 14.00   Slutter 
14.00 

Slutter 13.30   

  

 
 
 
 
 



Ukas mål: 

 
  

Respekt på uteområdet: 
Jeg følger regler i lek og spill. 
Jeg spør om å få være med i leken på en hyggelig måte.  
Jeg følger beskjedene fra voksne. 
Respekt i undervisningsrommet: 
Jeg lar andres ting være i fred.  
Jeg følger beskjeder. 
Jeg oppfører meg likt overfor alle voksne.  

Norsk Jeg kan forklare muntlig hva som skjer med avfallet etter at vi har kildesortert. Hvor 
blir det av den brukte melkekartongen, makrellboksen, plastflaska…? 
Jeg kan skrive enkle setninger med de nye ordene jeg lærer (se mål naturfag). 

Matte Jeg automatiserer tiervennene og tjuervennene (kan de utenat). 
Jeg bruker raske og effektive strategier i addisjon og subtraksjon i tallområdet 0-20. 

Engelsk Jeg kan stille enkle spørsmål.  Jeg kan telle til 20. Jeg kan skrivemåten til flere av 
tallene mellom 1-20. 

Naturfag Jeg kan forklare disse ordene: kildesortering, resirkulering, gjenvinning, 
ombruk/gjenbruk, sorteringsfabrikk, gjenvinningsfabrikk, renovasjonsbil, renovatør, 
emballasje, transport, frakte                                                                                                                                                             
Jeg vet hva som skjer med avfallet etter at jeg har kildesortert. 

  

 
 
 
Lekser: 

  Huskeliste Lekser 

Til  
tirsdag 

  
  

Leselekse: Leselekse 1, ark i den gule leksemappa 
  
Ta med en eller flere gamle, rene og hele sokker. Gjerne 
fargerike. Vi skal lage noe nytt av noe gammelt. 
Har dere noen knapper dere ikke bruker, så send gjerne 
disse med.  
  
Matematikk:  
Øve på tiervennene (to tall som til sammen blir ti) og 
tjuervennene (to tall som til sammen blir tjue) og 
automatisere disse. 
Tips: slå en terning og si tiervennen/tjervennen til tallet. 
Bruk kortene fra 1-10 i en kortstokk, legg frem et og et 
kort og si tiervennen/tjuervennen. Syng tiervennsangen. 



Til  
onsdag 

  Leselekse: Leselekse 2, ark i den gule leksemappa 
  
Fortellerlekse: Bruk gjerne temaboka til tips.   
Forklar for en voksen hva som skjer med avfallet etter vi 
har kildesortert. F.eks et syltetøyglass, en makrellboks, 
en plastflaske eller en avis. Tips til ord du kan bruke: 
renovatør, renovasjonsbil, transport,  emballasje, 
sorteringsfabrikk, sortere, gjenvinningsstasjon, smelte, 
knuse, presse 

Til  
torsdag 

  Leselekse: Leselekse 3, ark i den gule leksemappa 
  
Matematikk:         
Øve på tiervennene sammen med en voksen (alle tall 
som blir ti til sammen) og automatisere disse. 
Tips: slå en terning og si tiervennen til tallet. Bruk 
kortene fra 1-10 i en kortstokk, legg frem et og et kort og 
si tiervennen. Syng tiervennsangen.                  
Gjør ark i leksemappa: Bruk strategier vi har trent på, slik at 
regningen går raskt og effektivt. Sett et merke ved oppgavene 
du bruker lang tid på eller som du synes er vanskelige.   

Til  
fredag 

Husk uteskole!  Leselekse: Leselekse 4, ark i den  gule leksemappa 
  
Lekse i temaboka:  
Lag setninger med ordene: emballasje, renovatør, 
renovasjonsbil, sorteringsfabrikk, gjenvinne 

  UKELEKSE Vær en skikkelig miljøagent! 
Vær flink til å kildesortere! Kast søppel i riktig 
avfallsdunk.   
Plukk opp søppel du finner i naturen og kast det i en 
avfallsdunk.                
Øv på miljøsangene.                                                                                        

Hei dere! 
  
En stor applaus til en sporty gjeng på aktivitetsdagen forrige tirsdag. Vi startet i øsende 
regnvær og de fleste var våte inn til skinnet. Dette var utfordrende for både små og store. 
Sola kom endelig frem etter en times tid og lite sure miner var å se. Positive og glade unger 
i full lek. Super innsats og god stemning! Heia 3.trinn!  
  
Vi har hatt en fin oppstart av temaet "miljøagenter". Vi håper at dere merker litt 
miljøagent-virksomhet hjemme også. Vær nysgjerrige! Engasjerte foreldre gir engasjerte 
barn.  
Denne uka gjennomfører vi den årlige trivselsundersøkelsen "Spekter".  
  
  
Hilsen de voksne på 3. trinn  



  
  
  
  
  
 


