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UKEPLAN FOR 3. og 4. Klasse - UKE 10 HUSK at ukeplan også ligger på g-mail 
HUSK å lade chromebook hjemme - Chromebook skal KUN brukes til skolearbeid! 
Mål for uken/perioden i norsk: Jeg kan velge ut detaljer som gjør tekstene mine bedre. 

Mål for uken/perioden i engelsk: Jeg lærer hvordan jeg skal gjennomføre en kartleggingsprøve. 

Mål for uken/perioden i matte: 3. trinn: Jeg kan regne med store tall.  

     4. trinn: Jeg kan måle lengde og regne ut omkrets og areal 

Sosialt mål for uken/perioden: Rydde etter seg 

Ukens verdi: Tro 

 Mandag  Lekser til tirsdag  Lekser til onsdag  

SKIDAG 

Lekser til torsdag  Lekser til fredag 

Ukelekse  

Lesing/ 

skriving 
Åpent 

bibliotek 

kl.10-10.15 

Les 10 minutter i valgfri bok 

eller hør en lydbok 

 

Rett evt. feil i diktatboka. Få 

underskrift av en voksen! 

Les 10 minutter i valgfri bok eller hør en 

lydbok 

 
 

 

 

Les 10 minutter i valgfri bok eller 

hør en lydbok 

 

Diktat: lang, kort, ren, skitten. 
 

Les 10 minutter i valgfri bok eller hør 

en lydbok 

 
Gjør lesegrublis i norskmappen i  

classroom. Ligger under emnet LEKSE 

Regning  Øv på viktige begreper: 

3. trinn: ener-, tier-, hundrer-, 

tusenplass, utvidet form, 

omgruppering og oppstilling 

4. trinn: desimeter, millimeter, 

omkrets, areal, 

kvadratcentimeter, kvadratmeter 

3. trinn: Gjør 4 oppgaver om addisjon 

med oppstilling, side 8 

Det er smartest å gjøre noen lette og 

noen vanskelige. 

Kan gjøre: Resten av side 8  
 

4. trinn: Gjør halvparten av oppgavene på 

hvert nummer på side 4 (f.eks. a, c, e og 

g på oppgave 2) 

Kan gjøre: resten av side 4 

3. trinn: Gjør 4 oppgaver med 

subtraksjon med oppstilling, side 9. 

Det er smartest å gjøre noen lette 

og noen vanskelige. 

Kan gjøre: Resten av side  9 
 

4. trinn: Gjør halvparten av 

oppgavene på hvert nummer på side 5 

(f.eks. a, c, e og g på oppgave 2) 

Kan gjøre: resten av side 5 

Øv 10 minutter på Regnemester 

(matematikk.org) 

 

eller 

 

Øv 10 minutter på gangetabellen Lær 

alle gangetabellene med spill 

 

Engelsk    Hør på en engelsk lydbok: 

https://www.storylineonline.net/  

Gym    Husk gymtøy! 

 

 

INFO til hjemmet: 3. trinn: Det gjennomføres kartleggingsprøver i engelsk, lesing og regning ila. ukene 10-15 
Vil du vite mer?: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/hva-er-kartleggingsprover/ 
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uke 10-15: kartleggingsprøver i engelsk, lesing og regning 

uke 10: Skidag, onsdag 10. mars uke 11 

uke 12: Utviklingssamtaler, tirsdag 23.03 uke 13: Påskeferie 

uke 14: Første skoledag etter ferien, tirsdag 6. april uke 15 
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