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UKEPLAN FOR 3. og 4. Klasse - UKE 20 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 skrive replikker 

Mål for uken/perioden i engelsk: Jeg kan forstå hovedinnholdet i en tekst med nye ord. Jeg kan lage flertall.  

Mål for uken/perioden i matte: 3. trinn: Jeg kan 4 og 5 gangen 

        4. trinn: Jeg kan 6 og 7 gangen 

Sosialt mål for uken/perioden: Prøve å forhandle i en konfliktsituasjon   Ukens verdi: Hjelpsomhet 

 Mandag  Lekser til tirsdag  Lekser til onsdag Torsdag  

 
Fredag 

Ukelekse 

gjøres hver 

dag! 

*Øv på viktige begreper i matematikk:  

3. trinn: multiplikasjon og divisjon 

4. trinn: sum, differanse, faktor og produkt 

*Øv på touchmetoden 5 minutter hver dag: https://www.skrivhurtigt.dk/norsk/norsk.htm 

*Gjør minst en god gjerning på skolen og hjemme, hver dag! 

Lesing/ 

skriving 
17. mai - 

HURRA!!!! 

 Repetert lesing. Følg instruksjoner i 

ny lesemappe. 

Kan gjøre: Les 10 minutter i valgfri bok 

eller lytt til lydbok. 

 

 

 

 

Repetert lesing. Følg 

instruksjoner i ny lesemappe. 

Kan gjøre: Les 10 minutter i 

valgfri bok eller lytt til lydbok. 

 

Diktat: dialog, replikk. 

kolon, parentes 

Repetert lesing. Følg 

instruksjoner i ny lesemappe. 

Kan gjøre: Les 10 minutter i 

valgfri bok eller lytt til lydbok. 

Regning  3. trinn: Gjør halve side 40 

Kan gjøre: Resten av side 40 
 

4. trinn: Gjør halve side 32 

Kan gjøre: Resten av side 32 
 

Øv 10 minutter på gangetabellen 

Lær alle gangetabellene med spill 

 

3. trinn: Gjør halve side 41 

Kan gjøre: Resten av side 41 
 

4. trinn: Gjør halve side 33 

Kan gjøre: Resten av side 33 

Engelsk Øv 5-10 min på gloser (skriftlig og muntlig) på tirsdag, onsdag og torsdag: straw=sugerør, paper=papir, plastic bag=plastpose, 

future=framtid, metal=metall, glass=glass, bamboo=bambus, pasta=pasta, banned=forbudt, single use=engangsbruk 

https://quizlet.com/_9tpiaf?x=1qqt&i=2nlpd4  

Hør på en engelsk lydbok: 

https://www.storylineonline.net/ 

Digital 

kompetanse 

 

https://www.skrivhurtigt.dk/nor

sk/norsk.htm 
 

https://www.skrivhurtigt.d

k/norsk/norsk.htm 

https://www.skrivhurtigt.d

k/norsk/norsk.htm 
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Gym     

 

INFO til hjemmet: Les for og med barnet ditt hver dag, alle trenger å styrke leseferdighetene sine. Elever som leser/blir 

lest for, vil også oppleve at skriving blir lettere. Lesing er viktig for elevens mestring i ALLE fag!!!!! 

 

Tiden fremover 

uke 20 

Mandag 17. mai 

uke 21 

Mandag 24. mai - 2. pinsedag 

uke 22 uke 23 
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