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UKEPLAN FOR 3. og 4. Klasse - UKE 39   Ukens verdi: Innsatsvilje 
HUSK å lade chromebook hjemme 
Mål for uken/perioden i norsk: Skrive og lese fortellinger 

Mål for uken/perioden i engelsk: Kunne snakke om forskjellige plikter 

Mål for uken/perioden i matte: Repetere kapittel 1 og gjøre ferdig sider 
Mål for uken/perioden i KRL: Læring og fellesskap 

 Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag 

Norsk Åpent bibliotek kl.10-

10.15 

Les side 15 i Leseboka. Les 

minimum 3 ganger. 

Hvis du syns det er mye å lese kan 

du lese halve siden og en voksen 

kan lese resten for deg. 

Les side 16 i Leseboka. Les 

minimum 3 ganger. 

Hvis du syns det er mye å lese kan 

du lese halve siden og en voksen 

kan lese resten for deg. 

Snakk hjemme om du skal ha 

skolegenser. 

Les side 17 i Leseboka. Les minimum 

3 ganger. 

Hvis du syns det er mye å lese kan du 

lese halve siden og en voksen kan lese 

resten for deg. 

 

Les side 18 i Leseboka. Les minimum 3 

ganger. 

Hvis du syns det er mye å lese kan du lese 

halve siden og en voksen kan lese resten 

for deg. 

 

Diktat: ut, det, siste, seg 

Matte  Øv på klokka! Trykk på linken 

Lær klokka 

 

3. trinn: Ditt spor side 14 på  

Kan gjøre: Resten av siden 
4. trinn: Ditt spor på side 14 

Kan gjøre: Ditt spor side 15 

Øv på klokka! Trykk på linken 

Lær klokka 

 

3. trinn: Ditt spor side 15  

Kan gjøre: Resten av siden 
4. trinn: Ditt spor på side 16 

Kan gjøre: Ditt spor side 17 

Engelsk  Gloseprøve. Øv på gloser 

(skriftlig+muntlig): 

dishes=oppvask 

rubbish=søppel 

hoover=støvsuge 

clean=vaske, gjøre rent 

   

Tema 4. og 5. time skal vi til 

åkeren. HUSK! Klær 

etter vær. Støvler er 

uansett lurt! 

 

 

   

Gym    Husk gymtøy og drikkeflaske. Vi har 

utegym. ! 

 

INFO: Leksene står på den dagen de er til. Kan-lekser er det smart å gjøre når eleven trenger ekstra utfordringer, eller har mye arbeidslyst. ☺ Det er helt ok å gjøre litt 
av kan- leksa også, trenger ikke gjøre alt HVER dag - men når eleven har overskudd! HUSK ros for INNSATS! 

Ukene fremover: Klassen får litt ekstra lesetrening i ukene fremover. 

ENGELSK: Elever får nye gloser å øve på som vi ikke har hatt i timen. Glosene skal vi jobbe videre med de neste ukene. Elever skal øve på å skrive glosene i gloseboka si. 

mailto:agnes.perska@vatneli.no
mailto:marianne.tysseland@vatneli.no
http://www.gruble.net/matte/klokka/
http://www.gruble.net/matte/klokka/
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LESING: Fra 14.september-11.desember deltar klassen i Norli sin lesekonkurranse. Alle har fått en brukerkonto. Flott hvis 

foreldre kan motivere i å lese litt ekstra i denne perioden! Høytlesning er også tillatt! Les mer om lesekonkurransen her: 

https://www.norlijunior.no/ 
Uke 40: Tirsdag - Klasseforeldremøte kl.18.00. 

Uke 41: Høstferie 

Uke 42: Alle som ikke kan klokka MÅ øve ekstra hjemme! Uka etter høstferien begynner vi å jobbe med klokka og tid! 
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