
UKEPLAN 3A og 3B   uke 36            

                                         
MÅL FOR UKA:                   
Matematikk: Eleven skal kunne sammenligne mengder og tall.  
Norsk:  Kunne oppsummere det viktigste fra en tekst.  
Engelsk: Lære ord og setninger om skole.  
Sosialt mål: Kunne formulere egne meninger. 
 

Beskjeder: HUSK Å SE PÅ BEGGE SIDER AV UKEPLANEN, DET KAN VÆRE FLERE LEKSER PÅ ANDRE 

SIDEN TIL SAMME DAG. 
 
Finskrift: Vær nøye med bokstavene, at de kommer på riktig plass og høyde. Vær også nøye med 
stor bokstav, punktum og at elevene skriver ordene PÅ linja. Ikke la ordene sveve. 
 
Beintøft startet forrige uke og det var god oppslutning på å gå/sykle til skolen. De som tar buss er 
også med på dette. Hvis det er noen som MÅ kjøre barnet sitt så er det fint om de for eksempel da 
kan gå fra LBS, der de tar koronatestingen, da får de også gå- til- skolen- poeng. 
 
Ukesoppdrag: til torsdag- Dra ut i naturen der du bor eller i nærområdet. Hva finner du der? Mangfold av 
planter og dyreliv? Ødeleggelse av naturen? Beiteområder? Ta tre bilder du vil ta med deg til oppdraget vårt. 

 
Minner om svømming hver fredag for både A og B. 
Skiftetøy kan ligge i ganga på skolen. 
Husk innesko. 
  
Husk lesekvart (15min lesing) hver dag i valgfri bok, dette kan være lydbok, lese selv eller at en 
voksen leser for deg. 
NB: Hvis barnet ditt har fått hjemmeisolasjon pga. coronavirus, må skolen ha beskjed så fort som mulig. Ring, send mail 
eller SMS til kontaktlærer snarest. Ved karantene skal det jobbes med skolearbeid hjemme. De to første dagene gjøres 
det som står på ukeplanen. Arbeid etter dette avtales med kontaktlærer. 

 
 

UKAS ORD: Påvirke 

Vi vil framover ha ukas ord eller ukas tall. La elevene utforske og undre seg på ordet/tallet, 
brukes det/finnes det hjemme? Når brukes det? Hvor finner vi det? Hvor kan det 
brukes/finnes? La elvene bruke fantasi, kreativitet og snakk sammen. De trenger ikke skrive 
ned svar hvis ikke det står i kolonne på torsdagen.  

 

                                                              

Lekse til 
tirsdag 

Norsk:  
Lesing: Les oppskriften fra Tine kjøkken på 
"ost og skinkemuffins”. 
15 min lesing 

Mat og helse: Ta med forkle og 
hårstrikk til langt hår. 

Lekse til 
onsdag 

Matte: Gjør oppgave 2,3 og 4 side 5 i 
Matemagisk 3 Oppgavebok.  
15 min lesing 

 

Lekse til 
torsdag 

Norsk:   Lesing: Fabel 3A, les teksten om 
“KOM MAMMA!” på side. 38.  

UKAS ORD: Påvirke 
Utforsk dette ordet hjemme. Hva 
betyr ordet? Blir det brukt 



Les to ganger for deg selv, og en gang for en 
voksen.  
Skriving: Finskrift. Skriv teksten som er limt 
inn i skriveboka en gang.  
Beintøft: Ukesoppdrag- tre bilder.  
15 min lesing 

hjemme? Etter skolen? I hvilke 
situasjoner bruker dere samtaler?  
Prat om dette. 
 
 

Lekse til 
fredag 

Engelsk: 
Les og lytt til teksten «Welcome back to 
school» Den er tildelt til dere på Aunivers.  
Skriv glosene tre ganger i gloseboka og øv 
på dem. 
Les første avsnitt på s. 14 i Quest textbook, 
to ganger for en voksen eller sammen med 
en voksen. 
Do page 7 in Quest workbook.  
15 min lesing 

Svømming 3A og 3B! 
Husk svømmetøy, håndkle, 
såpe, svømmebriller og 
hårstrikk. 

 

Engelske gloser 
Engelsk  Norsk 
weather vær 

cloudy overskyet 
month måned 

 
 

 
Vennlig hilsen Hæge (48249094) Martine (95472403) og Steinar 
(steinar.mushom@lyngdal.kommune.no) 
 

Hjemmearbeid ved karantene: 
Leselekser kan dere finne på https://aunivers.lokus.no/fagpakker/norsk/fabel-1-
4#!/aarstrinn3 Her logger dere inn med feide og velger den fanen som er tema for 
perioden. Denne uka (uke 34) er det fanen som heter «Hva sier du?». Deretter finner 
du bildet som heter (uke 34) «Ny mobil» 
 
Jobb 15 minutter på Salaby skole i engelsk, matte og norsk.  
Les valgfri bok i 15 minutter.  
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