
UKEPLAN 3A og 3B   uke 39 
                                         
MÅL FOR UKA:                   
Matematikk:  Elevene skal forstå forskjellen på plassene i plassverdisystemet. 

Eleven skal vite forskjellen på et siffer og et tall 
  Viktige begrep: siffer, tall, enerplass, tierplass, hundrerplass og tusenerplass 
Norsk:   Elevene skal kunne lese og lytte til faktatekster, og samtale om hva tekstene betyr.  

Elevene skal kunne skrive med funksjonell håndskrift.  
Engelsk:  Eleven skal lære seg noen ord om bondegård og husdyr.  
Sosialt mål:  Kunne formulere egne meninger. 
 
 
 
 

Beskjeder:  
På tirsdag skal vi på kjøkkenet igjen. Husk å ta med forkle, hårstrikk og ei skje. 😊  
 
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. 
 

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. 

 
 
 

 
     
          

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Engelske gloser / fraser 

Engelsk  Norsk 

I am  Jeg er 

I have Jeg har 

I like Jeg liker  

How are you? Hvordan har du 
det?  



Lekse til 
tirsdag 

Norsk:  
Lesing: Les s. 52-53 i Fabel. Du kan også lytte 
til teksten på Aunivers (trykk på de to 
prikkene øverst på siden for å se hele 
teksten) Les s. 53 (to prikker) høyt for en 
voksen.  
15 min lesing 

Mat og helse: Husk forkle og en 
skje. 

Lekse til 
onsdag 

Matte: Gjør side 10 i Matemagisk 
oppgavebok. 
15 min lesing 

Se på fargene i oppgave 13.  
Hver plass har egen farge. 

Lekse til 
torsdag 

Norsk:    
Skriving: Finskrift. Skriv teksten som er limt 
inn i skriveboka en gang.  
15 min lesing 

 

Lekse til 
fredag 

Engelsk: 
Les s. 27 i Quest textbook. 
Gjør side 18 i Quest workbook.  
Skriv glosene tre ganger i gloseboka og øv på 
dem. 
15 min lesing 

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

 
 

 
Vennlig hilsen  
Hæge   (48249094)  
Martine  (95472403)  
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. 
Ta kontakt med lærer på mail så tildeler vi oppgaver i A-univers som er passende for 
gjeldende uke. 
 
Jobb 15 minutter på Salaby skole i engelsk, matte og norsk.  
Les valgfri bok i 15 minutter.  
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