
      UKEPLAN 3A  

               UKE 3 

  

MANDAG 15.1  TIRSDAG 16.1  ONSDAG 17.1  TORSDAG 18.1 FREDAG 19.1 

Norsk 

«På reise»  

Verb 

 

 

Matte 

Geometri  

Ulike firkanter  

 

 

 

 

 

Samfunnsfag 
Bronsealderen  
 

 
 

Norsk 

Veiledet lesing  

 
 

Matte  

Geometri  

Sammensatte figurer  

 

 

 

 

K&H  

Gjøre ferdig dragene  

 

 

Leksehjelp for de som har 

avtale med lærer. 

Samfunnsfag 

Bronsealderen  

 

 

Engelsk  

Home and family   

 

 

 

 

Loppemarked 

Bøker og DVD 

 

KRLE 

Filosofi og etikk 

Sokrates  

 

 

Klassens time 

Trivselsundersøkelse  

Uteskole 
Vi går på skitur til 

Skullerudstua. Vi skal være 

ute hele dagen. Alle må kle 

seg godt. Husk ull innerst, 

gode votter og boblebukse. 

Ta gjerne med ekstra skift. 

Ta med:  

- Sitteunderlag 

- God matpakke 

- Noe kaldt og noe varmt å 

drikke 

- Ski/ akebrett  

-Send en mail hvis du 

trenger å låne ski.  
 

 

 

Norsk 

Arbeidsplan og veiledet 

lesing  

 

 

 

 

Matte  

Geometri 

Geometriske mønster 

 

 

 

 

 

Norsk/Data 

 

 

 

 

TIL TIRSDAG   TIL ONSDAG  TIL TORSDAG  TIL FREDAG  GOD HELG ☺ 

Norsk: Salto lesebok 3B side 

5-7. Velg om du vil lese måne 

eller sol. 

 

Øv på ukas øveord og ukas 

begreper.  

Les 15 min i egen bok. Husk å 

skrive på lesekortet.  

Norsk: Les 15 minutter i liten bok 

som du har i postmappa. Skriv 3 

spørsmål til boken i norsk 

skrivebok. 

Husk å skrive på lesekortet ☺ 

 

Engelsk: Les side 32 og 33 i Quest 

lesebok sammen med en voksen. 
 

Matte: Gjør side 62 og 63 i 

Radius oppgavebok.  

 

Les 15 min i liten bok/egen bok. 

Husk å skrive på lesekortet 

 

Husk å ta med 

biblioteksboka.  

Norsk: Les 15 minutter i liten 

bok som du har i postmappa. ☺  

Velg tre spørsmål bakerst i boka 

og skriv svarene i norsk 

skrivebok.  

Husk å skrive på lesekortet 

Snakk om ukas mål hjemme med 

en voksen.   

Hilsen Therese, Helene, 

Ida og Aleksander.   

  

  

  

  

          

                                            
        

Ukelekse: Øv på å skrive ukas ord og forklare ukas begreper. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukas ord: 

 Hoppe 

Tenke 

Lukte  

Kjøre  

Sitte  

 

Mål for uka:  

Norsk: Jeg kan gi eksempler på verb.     

Matte: Jeg kan beskrive forskjellen på et kvadrat og et rektangel.   

Engelsk: Jeg kan navn på noen møbler i et hus på engelsk.  

Pals: Jeg vet hva det betyr å ta ansvar for noe og noen.   

 

 

Ukas begreper: 

Verb = Ord som forteller 

hva noen gjør eller hva 

som skjer. F.eks. løpe, 

hoppe og lese.  

Adjektiv = Ord som 

beskriver noe eller noen. 

F.eks. stripete, morsom og 

høy.  

BESKJEDER:    

 

• Hvis det er noen som trenger å låne ski/skisko til uteskoledagen på torsdag kan dere 

sende en mail til meg. Husk å skrive hvilken skostørrelse barnet trenger. Det er ikke 

garantert at vi har alle størrelser.   

• Halvårsvurdering (skriftlig vurdering) vil bli publisert i it's learning mandag 15. januar. 

Foresatte og elever får tilgang til vurderingen ved å logge seg på portalen. Vurderingene vil 

kun bli publisert digitalt. Dersom dere har behov for utskrift, ta direkte kontakt med 

kontaktlærer. 

• På onsdag er det loppemarked på biblioteket. Du kan ha med deg noen mynter slik at du 

kan kjøpe bøker (10 kr.) eller DVD’er (20 kr.).  

• Husk å skrive på lesekortet hver dag.   

• Fravær meldes med sms til 41 71 61 12. Begynn meldingen med RUT - mellomrom - klassekode - 

navn - melding. En melding kan for eksempel se slik ut. RUT 3A Ole er syk i dag. Hilsen Mona 

Mobil: 93653770       E-post: thmia004@osloskolen.no  

          Aleksa0912@osloskolen.no (Aleksander:Engelsk og KRLE)  

 

BESKJEDER FRA AKTIVITETSSKOLEN:  

KONTAKTINFO: ester.rasch@osloskolen.no  ELLER 

claudia.berger@osloskolen.no. 

Påmelding til aktiviteter som starter i uke 5: 
 Svømmekurs: 1. og 2. trinn får plass først. 
Sjakk: for alle trinn 
Forskerfabrikken: 3. og 4. trinn får plass først 
  
Fristen for påmelding er mandag 22. januar 
  
Teaterlek starter opp igjen i uke 3, og det er noen ledige 
plasser. 
 
Lesing: Norske kunstnere og forfattere 
Morgen: Stavespill og A-Å spill. 
Ettermiddag: Quiz, høytlesing, tekstforståelse og skrive 
filmanmeldelse. 
 
Regning: Datagenier og regnemestere 
  
Morgen: Regnespill og regning med kortstokker. 
Ettermiddag: Nummerlotto og tallstafett. Bruk av IKT med 
fokus på regning. 
 
Hilsen Claudia, Ester Lill og Ragnhild 
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