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UKEPLAN FOR 3. og 4. Klasse - UKE 49 
HUSK å lade chromebook hjemme 
Mål for uken/perioden i norsk: Jeg kan skrive ord med stum g 

Mål for uken/perioden i engelsk: Jeg forstår korte historier. Jeg kan beskrive møbler ved å bruke enkle og korte setninger.  

Mål for uken/perioden i matte: 3. trinn: Jeg vet forskjell på spiss, rett og stump vinkel / 4. trinn: Jeg kan forskyve et mønster 
Sosialt mål for uken/perioden: Jeg kan delta i en diskusjon. 

Ukens verdi: 

Glede 
Mandag  
Husk 

svømming 

neste mandag! 

Til tirsdag  
Fellesandakt + Vi 

fremfører juleprogrammet 

vårt for resten av skolen!  

Til onsdag  
5.time: 5-7.trinn har 

juleforestilling for oss!  

Til torsdag ‘ 
5.time: 8.-10.trinn har 

juleforestilling for oss!  

Til fredag 

Lesing/ 

skriving 
Åpent bibliotek 

kl.10-10.15 

Les Lille Trille og Alice, side 
142 i Leseboka. Du skal ha god 

flyt i lesingen! Fortell en voksen 

hva du har lest. 
 

Rett evt. feil i diktatboka. Få 

underskrift av en voksen! 

Les halve side 143 i Leseboka. Du skal 

ha god flyt i lesingen! Fortell en voksen 

hva du har lest. 

 

Kan: Lær regla om Lille Trille utenat 
(øverst side 142 i leseboka). 

Les Et vanskelig regnestykke side 
143 i Leseboka. Du skal ha god flyt 

i lesingen! Fortell en voksen hva du 

har lest. 

 

Gjør side 15 i 

STAVSKRIFT/LØKKESKRIFT 

Les halve side 144 i Leseboka. Du skal ha 

god flyt i lesingen! Fortell en voksen hva du 

har lest. 

 

Kan gjøre: Les resten av side 144 
 
Gjør lesegrublis i norskmappen i classroom 

 

Diktat: deilig, heldig, koselig, veldig  

 

Regning  Øv på viktige begreper: 

3. trinn: Spiss vinkel, rett 

vinkel, stump vinkel, rektangel og 

kvadrat 

4. trinn: Forskyving, rotasjon og 

speiling 

3. trinn: Gjør side 56 i oppgaveboka 

4. trinn: Gjør side 46 i oppgaveboka 

 
Kan gjøre: Øv 5 minutter på gangetabellen 
Lær alle gangetabellene med spill 

3. trinn: Gjør side 57 i oppgaveboka 

4. trinn: Gjør side 47 i oppgaveboka 

 

Kan gjøre: Øv 5 minutter på 
gangetabellen Lær alle gangetabellene 
med spill 

Jobb minst 5 minutter med ganging/deling 

på Kikora. Husk å logge inn med Feide. 

 

Engelsk   Øv på glosene (muntlig): a carpet = 

teppe, a stove=ovn, a fridge=kjøleskap, 

a desk=pult, a sink=vask 

 Kan gjøre: Øv på å skrive glosene som du 

skulle øve på til onsdagen. Link 3 Textbook: 

Les s.36+37 med en voksen og oversett. 

Gym/ 

Musikk 

Lær replikkene dine til julespillet utenat, og når du 

skal si dem. Lær det du skal synge utenat.  

All tekst ligger i norsk classroom.  

 Husk gymtøy! 

 

 

Gode 

gjerninger 

Omvendt julekalender. Gjør en god gjerning hver dag frem til 24.12. 

INFO: SVØMMING: Mandag uke 50 starter vi opp med svømming på Øygard. Oppmøte på Øygard klokken 07.50. 
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LESING: Siste 2 uker med lesekonkurransen! Les så mye du orker og registrer på kontoen din!!! https://www.norlijunior.no/ 

Uke 49: ADRA-marked. Koronasmitten i landet gjør at skolen må gjøre flere endringer hva angår arrangementer den 

kommende tiden. Det kommende ADRA-markedet med forestilling og markedsdel blir dessverre avlyst. Men det betyr ikke at 

skolen lar være å øve inn innslag eller lar være å samle inn penger til ADRAs prosjekt Keep girls safe (KGS) 

https://www.adranorge.no/keepgirlssafe/. Vi må heller gjøre det annerledes. Hver kohort på skolen skal øve inn en forestillingen 

de skal vise for resten av skolen neste uke. Forestillingen vil bli filmet og lagt ut på klassens classroom-side.  
 

Lærer Viviann Berglund koordinerer det digitale salget hvor inntektene går til KGS. Her er lenke til hennes side: 
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=viviann.berglund&set=a.10159495990393690  

Når du har bestemt deg for å kjøpe noe:  

1. Skriver du navnet ditt i kommentarfeltet under bildet.  

2. Vipps-er beløpet til Vatneli skole sitt ADRA-nummer: 531231  

3. Tar et skjermbilde av kvitteringen på Vipps og sender bildet til Viviann 91513460  

4. Viviann følger videre opp hvordan forunderingspakken/gjenstanden/elevproduktet blir overlevert  

 

Ja, det blir litt mer krevende, men vi håper likevel å samle inn en del penger til ADRA sitt gode arbeid. Takk til alle som bidrar! 
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