
Cvbbbhbdet     

                                     

 

Mandag 30.3. Tirsdag 31.3. Onsdag 1.4. Torsdag 2.4. Fredag 3.4. 

Norsk:  

Måne: s. 84 i Salto  3B 

Sol: s. 85-86-87 i Salto 3B 

Gjør skriveoppgave i Teams. 

 

 

 

Matte:  

Jobb i 30 minutter på  

Multi smartøving   

 

 

 

 

Fysisk aktivitet:  

Daidalos befaler 
 

 

 

Lesing:   

Hør på hørespillet Mio min 

Mio. Hør episode 4, Et farlig 

sverd. Skriv om det du har 

hørt i leseloggen din på 

Teams.  

 

 

Skriv i dagboka di – ligger 

under oppgaver i Teams – 

Dagbok uke 14. 

Matte:  

Jobb på Salaby i 30 

minutter tekstoppgaver 

Salaby. Velg nivå selv. 

 

 

 

Kunst og Håndverk:  

Tegn en regnbue og skriv 

ALT BLIR BRA. Heng 

tegningen i vinduet så folk 

utenfor kan se den. Se 

eksempler her. 

 

Fysisk aktivitet:  

Lag papirfly. Se hvor langt 

du klarer å få det til å fly. 

Prøv flere ganger. 

 

Lesing:   

Les 20 minutter i 

stillelesingsboka di. Skriv i 

leseloggen din på Teams.  

 

 

 

 

Skriv i dagboka di – ligger 

under oppgaver i Teams – 

Dagbok uke 14. 

Norsk:  

1. Jobb med oppgaven 

lesekloden 1. april, under 

oppgaver på Teams.  

2. Gå inn på lesekloden  og 

utforsk onsdag 1. april.  

 

Engelsk:  

1. Se på videoen: Hobbies 

and interests  

2. Gjør oppgavene på Quest: 

Quest - hobbies  

 

 

Fysisk aktivitet:  

Gå en tur i ca. 30 minutter. Du 

kan gå rundt til andre i 

klassen el fra 3.trinn, for å se 

om du ser regnbuer i vinduer.  

 

Lesing:   

Les 20 minutter i 

stillelesingsboka di. Skriv i 

leseloggen din på Teams.  

 

 

 

Skriv i dagboka di – ligger 

under oppgaver i Teams – 

Dagbok uke 14. 

Norsk:  

1. Jobb med oppgaven 

lesekloden 2. april, under 

oppgaver på Teams.  

2. Gå inn på lesekloden  og 

utforsk torsdag 2.april. 

 

Matte: Se episoden  mkx 

ganging 

 

 

 

 

 

Fysisk aktivitet:  

10 spensthopp, 10 

armhevinger/ puch ups, 

10 sit ups, 10 knebøy. Gjør 

dette to ganger  

 

Lesing:   

Hør på hørespillet Mio min 

Mio. Hør på episode 5, Ridder 

Katos siste kamp. Skriv om 

det du har hørt i leseloggen 

din på Teams.  

 

Skriv i dagboka di – ligger 

under oppgaver i Teams – 

Dagbok uke 14. 

Norsk: 

Måne: Gjør 56 og 57 i Salto 

arbeidsbok 3B.  

Sol: Gjør 58 og 59 i Salto 

arbeidsbok 3B.  

 

Matte:  

Jobb i 30 minutter på  

Multi smartøving 

 

KRLE:  

Se filmen hvorfor feires 

påske 

 

Fysisk aktivitet:  

Daidalos befaler 
 

 

 

 

Lesing:   

Les 20 minutter i 

stillelesingsboka di. Skriv i 

leseloggen din på Teams.  

 

 

 

Skriv i dagboka di – ligger 

under oppgaver i Teams – 

Dagbok uke 14. 

Hjemmeukeplan 3C 

uke 14  

    i 
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Bo 
 

 

Ukas ord: 

Alltid, ville, kunne, denne, eller 

 
 

https://tibet.gyldendal.no/access/login?site=multismartoving
https://nrksuper.no/serie/daidalos-befaler
https://radio.nrk.no/serie/mio-min-mio/MKTT75001175/sesong-1/episode-4
https://radio.nrk.no/serie/mio-min-mio/MKTT75001175/sesong-1/episode-4
https://skole.salaby.no/3-4/matematikk/tekstoppgaver
https://skole.salaby.no/3-4/matematikk/tekstoppgaver
https://www.ba.no/alt-blir-bra-bergen/g/5-8-1262416
https://www.ba.no/alt-blir-bra-bergen/g/5-8-1262416
https://www.forskerfrø.no/forsok/vis.html?tid=2168554
https://www.lesekloden.no/idag/
https://www.youtube.com/watch?v=N1o4oOXLOZc
https://www.youtube.com/watch?v=N1o4oOXLOZc
https://www.lokus.no/open/questelevnettsted3/Hobbies
https://www.lesekloden.no/idag/
https://www.nrk.no/skole/?mediaId=20862&page=search&q=matte1-4
https://www.nrk.no/skole/?mediaId=20862&page=search&q=matte1-4
https://radio.nrk.no/serie/mio-min-mio
https://radio.nrk.no/serie/mio-min-mio
https://tibet.gyldendal.no/access/login?site=multismartoving
https://www.nrk.no/skole/?mediaId=23857&page=search&q=p%C3%A5ske
https://www.nrk.no/skole/?mediaId=23857&page=search&q=p%C3%A5ske
https://nrksuper.no/serie/daidalos-befaler


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-post kontaktlærere: Aleksander Weiby; aleksander.weiby@osloskolen.no , Ilse Øvstedal; ilse.ovstedal@osloskolen.no 

 

 
 

 

 

INFOTAVLE ☺ 
• Instruksjonsvideoer til oppgaver ligger under filer – undervisningsmateriell – video, på Teams. Der vil det ligge forklaringer til 

lesekloden, dagbok, leselogg, Multi smart øving, aktivitetsbingo, hvordan man kan finne bøker på nett, ukeplanen, ekstraoppgaver 

med mer.  

• Tilgangskoden til Multi smart øving er 7569932250. Den må dere bruke for å aktivere siden.  

• 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 hjemme som ikke kjennes ok.  

• Vi ønsker dere alle en god påske! Hilsen Ilse og Aleksander  
 

www.salaby.no 

Brukernavn: 

rus1568 

Passord: mus 

Eller logg inn 

med Feide 

 

Ekstraoppgaver  

Norsk:  

• Les side 86 og 87 i Salto 

3B lesebok. Gjør 

oppgave 1, 2 og 3. skriv 

svarene i skriveboka.  

Matte: 

• Prøv deg på 

ekstraoppgavene som 

ligger i filer på Teams. 

 

Se også i mappa 

ekstraoppgaver under filer – 

undervisningsmateriell i Teams. 

Norli lesekonkurranse 
Nå kan alle i 3C 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    https://www.norlijunior.no/ 

og bli med! 

 

 
 
 

Musikk - Ukelekse: Øv på gangesangene til 4- 

og 5-gangen på Salaby. Trykk på linken: 

Gangesanger  

mailto:aleksander.weiby@osloskolen.no
mailto:ilse.ovstedal@osloskolen.no
http://www.salaby.no/
https://www.norlijunior.no/
https://skole.salaby.no/3-4/matematikk/ganging/laer-deg-gangetabellen

