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UKEPLAN FOR 3. og 4. Klasse - UKE 46            
Mål for uken/perioden i norsk: Mestre sentrale regler i formverk og ortografi. Lure ord: De og det 

Mål for uken/perioden i engelsk:  

Mål for uken/perioden i matte: 3.kl: Kunne 2- og 3 gangen utenat. 4.kl: Kunne 1-7 gangen utenat.   
Mål for uken/perioden i KRL: Fortelle om hvorfor og hvordan Pesach og Purim feires. Fortelle om dronning Ester. 

Ukens verdi: Kristentro: Luk. 18,1 

LEKSER STÅR PÅ DEN DAGEN DE ER TIL, MED UTHEVET SKRIFT! Kjempekjekt at noen elever velger å gjøre “kan gjøre”-leksene 

 

 Mandag 12.11 Tirsdag 13.11 

 

Onsdag 14.11 Svømming kl 08.00 på 

Øygard. 

 

Torsdag 15.11 

Norsk Sosial trening: Kristentro 

Å delta i bønnen. 

 

Vi skriver positive ord til 

hverandre.   

 

Husk leselogg! 

 

Leselekse: Se torsdag 

Les s. 24 i leseforståelse.  

Gjør oppgave A+B s. 25 

Bruke letelesing for å finne svar på spørsmålene. 

Kan gjøre: Oppgave C 

HUSK! Vis diktatboka hjemme og ta med 

tilbake til skolen, så fort som mulig. 

 

Husk leselogg! 

 

Leselekse: Se torsdag 

Les 10 minutter i låneboken din! 

 

Diktatord: til, sitt, ble, eller, første 

 

 

 

 

Husk leselogg! 

 

Les s. 38 og 39 – i oransje Zeppelin 3 lesebok.  

 
Gjør side 20 og 21 i arbeidsbok til lesebok 3 

Her kan en voksen lese side 20 for deg, hvis 

det blir for mye. Når du gjør oppgaver side 21 

bruker du letelesing hvis du ikke husker. 

 

Husk leselogg! 

 

 

Matte 3.kl: Øv på 3 gangen minst 

10 min med en voksen.  

4.kl: Øv på 7 gangen minst 

10 min med en voksen.  

3.kl: Øv på 3 gangen minst 10 min med en 

voksen.  

4.kl: Øv på 7 gangen minst 10 min med en 

voksen.  

3.kl: Oransje bok i lekseperm side 1.     

Øv på 3 gangen minst 10 min med en 

voksen.  

4.kl: Oransje bok i lekseperm side 1.     

Øv på 7 gangen minst 10 min med en 

voksen.  

3.kl: Oransje bok i lekseperm side 2-3.         

Øv på 3 gangen minst 10 min med en voksen.  

4.kl: Oransje bok i lekseperm side 2-3.      

Øv på 7 gangen minst 10 min med en voksen.  

Engelsk   Lekse: Les s.32-33høyt for en voksen. Les teksten  3 

ganger.  
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Gloser: Gloser: Skriv disse ordene inn i vocabulary 

boken din: Living room- stue, kitchen-kjøkken, 

bedroom-soverom, bathroom-bad.  

Gym   SVØMMING på Øygard ungdomskole. 

Oppmøte kl. 08.00. Ta med badetøy, håndkle 

og sjampo. 

 

Tema Globus og kart - folk og språk Globus og kart - folk og språk  Globus og kart - folk og språk 

KRL  Jødedommen, høytider og leveregler.   

 

 INFO:Det er leksehjelp på tirsdager og onsdager. 

       Det er viktig at elevene møter senest kl 08:00 til svømming på onsdager. Tiden i bassenget er knapp, og det går mye tid vekk når en voksen må vente på 

elever som kommer for seint. 

Minner om: Onsdag 05.12 kl. 18:00-20:00 (uke 49) - ADRAMARKED 

    HUSK! Refleks, innesko/tøfler, regntøy,støvler og skifteklær 

 

Diverse nettsteder til fag: 

www.lokus.no vatneliskole/flinkveske 

Matematikk:Her finner dere bla. gode øvelser i gangetabellen 

www.gruble.net 

www.matematikk.org 

www.gangetabellen.net 
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