
Cvbbbhbdet     

                                      

 
Mandag 23.3 Tirsdag 24.3 Onsdag 25.3 Torsdag 26.3 Fredag 27.3 

Norsk:  

Måne: s. 77 i Salto  3B 

Sol: s. 78 og 79 i Salto 3B 

Skriv en setning til hvert av 

ukas ord. – skriv i oppgaver i 

Teams. 

 

Fysisk aktivitet:  

Aktivitetsbingo – se under 

filer 

 

Matte:  

Jobb i 30 minutter på Multi 

smartøving.  

Multi smartøving  

 

Lesing:   

Les 20 minutter i 

stillelesingsboka di. Skriv 

minst 4 setninger om det du 

har lest i leseloggen 

 

Dagbok: 

Skriv en tekst på 4-5 

setninger om dagen din i dag. 

Hva har du gjort? Og hvordan 

har du hatt det? Skriv i  

oppgaver i Teams. 

Matte:  

Jobb i 30 minutter på Multi 

smartøving.  

Multi smartøving 

 

 

 

Fysisk aktivitet:  

Aktivitetsbingo – se under 

filer 

 

Naturfag:  

Les side 78 og 79 i Mylder  

Gjør side 60 i Mylder 

oppgavebok 

 

Lesing:   

Les 20 minutter i 

stillelesingsboka di. Skriv 

minst 4 setninger om det du 

har lest i leseloggen 

 

Dagbok: 

Skriv en tekst på 4-5 

setninger om dagen din i dag. 

Hva har du gjort? Og hvordan 

har du hatt det? Skriv i 

oppgaver i Teams 

Norsk:  

Se på filmen: 

draord og sprettord  

Gjør oppgavene om dobbel 

konsonant. 

Dobbel konsonant 

 

Fysisk aktivitet:  

Aktivitetsbingo – se under 

filer 

 

Engelsk:  

Trykk på linken, logg inn og 

gjør oppgavene på salaby.  

at the airport  

 

Lesing:   

Les 20 minutter i 

stillelesingsboka di. Skriv 

minst 4 setninger om det du 

har lest i leseloggen 

 

Dagbok: 

Skriv en tekst på 4-5 

setninger om dagen din i dag. 

Hva har du gjort? Og hvordan 

har du hatt det? Skriv i 

oppgaver i Teams. 

Norsk:  

Les s 80 i Salto 3B lesebok. 

Se på bilde på s. 81. Gjør 

oppgave 1 og 4 på side 81. 

Skriv i oppgaver i Teams  

 

Fysisk aktivitet:  

Aktivitetsbingo – se under 

filer 

  

Kunst og håndverk: 

Gå på salaby. Kunst og 

håndverk;tegneoppgaver; 

Hvordan tegne en hund. 

Tegn en hund 

Lesing:   

Les 20 minutter i 

stillelesingsboka di. Skriv 

minst 4 setninger om det 

du har lest i leseloggen 

 

Dagbok: 

Skriv 4-5 setninger om 

dagen din i dag. Hva har du 

gjort? Og hvordan har du 

hatt det? Skriv i oppgaver i 

Teams. 

Matte:  

Jobb i 30 minutter på Multi 

smartøving.  

Multi smartøving 

 

 

 

Fysisk aktivitet:  

Aktivitetsbingo – se under 

filer 

 

Norsk: 

Gjør side 54 – 55 i Salto 

arbeidsbok 3B.  

 

 

Lesing:   

Les 20 minutter i 

stillelesingsboka di. Skriv 

minst 4 setninger om det du 

har lest i leseloggen 

 

Dagbok: 

Skriv en tekst på 4-5 

setninger om dagen din i dag. 

Hva har du gjort? Og hvordan 

har du hatt det? Skriv i 

oppgaver i Teams. 

Hjemmeukeplan 3A 

uke 13  

    i 

 

a 

Ma 

Bo 
 

 

Ukas funfact:   

Til vanlig blunker vi 20 ganger på ett minutt, men 

når vi ser på en pc-/Ipad-skjerm blunker vi rundt 7 

ganger på ett minutt.  

Musikk - Ukelekse: Øv på gangesangene til 4- og 5-gangen på Salaby. Trykk på linken: Gangesanger 

https://tibet.gyldendal.no/access/login?site=multismartoving
https://tibet.gyldendal.no/access/login?site=multismartoving
https://www.youtube.com/watch?v=4x1HhR3MbHY
https://www.lokus.no/open/Zeppelin4_DER/Ordkunnskap-og-rettskriving/Dobbeltkonsonant
https://skole.salaby.no/3-4/engelsk/at-the-airport
https://skole.salaby.no/3-4/kunst-og-handverk/tegneoppgaver/hvordan-tegne-en-hund
https://tibet.gyldendal.no/access/login?site=multismartoving
https://skole.salaby.no/3-4/matematikk/ganging/laer-deg-gangetabellen


 

Fag/ Område Mål: INFOTAVLE ☺   
•  Nå er de fleste kommet inn på Teams. Det oppleves 

fortsatt tregheter i systemet fordi mange er på 

samtidig, så med litt tålmodighet får vi det til      . 

Takk for innsatsen i uke 12, alle elever og foresatte. 

• På teams på verktøylinja er det noe som heter filer 

og oppgaver. Trykk på oppgaver- her finner dere 

lekser, en for dagbok og en for leselogg. Trykk på 

oppgaven og skrive inn under streken. Du skal ikke 

trykke på lever, før på fredag. Lykke til.  

• Følg med på  informasjon på skolens hjemmeside,fra 

Folkehelseinstituttet og Oslo kommune.  

• Alarmtelefon for barn og unge; 116 111. Hit kan barn 

ringe hvis man opplever ting som ikke kjennes ok.  

Norli lesekonkurranse 
Nå kan alle i 3A, som vil, delta i Norlis lesekonkurranse på 

nett. 

Her kan man registrere bøker man leser, og få poeng etter 

hvert.  

Det er veldig gøy! 

Gå inn på norlijunior.no, registrer deg    

og bli med! 

 

 
 

NORSK 
Jeg kan lytte til ord og kjenne igjen dra-ord og sprett-

ord.  

MATEMATIKK Jeg kan regne med gjentatt addisjon. 

Jeg kan sangen til 4- og 5-gangen 

PALS Jeg jobber konsentrert med skolearbeidet mitt. 

Jeg tenker på hvordan jeg snakker til andre når jeg er 

på internett. 

 

UKAS ORD UKAS BEGREPER  

bygge 

oppå 

snekker  

hammer 

ikke  

 

modellfly 

vinge  

stillas 

kyst 

nes 



 

E-post kontaktlærere: Karin Hanne Nordengen: karin0406@osloskolen.no     

mailto:karin0406@osloskolen.no

