
  ARBEIDSPLAN UKE 21  3. trinn 

 Mandag 22. Tirsdag 23. Onsdag 24. Torsdag 25. Fredag 26. 
1.time 

08.45-09.30 
 

Norsk: Bit for bit 
fortelling  

 
-skriveverksted 

 
Finne bok til 

hjemmetrening 
 

Tur til Øvre Espenes 
 
 
 
 

Vi går langs lysløypa, 
besøker gården hos 

Berit og spiser i hagen 
hos Nina. 

 
Ta med: 

-Sitteunderlag 
-Mat og drikke. Det 
blir bål i bålpanna 

 
Husk klær etter vær, 

og gode sko. 
 

Vi skal også steke 
pinnebrød av deig 
som Nina lager, og 

leke i granskogen på 
vei hjem hvis det blir 

tid. 
 

 
 

Stasjoner.  
-les og løs 

-skriftforming 
-IPad  

-konstruksjon 
 

Kunst og handverk:  
-musikkinstrument  

redesign 

Musikk: 
Bruke instrumentene 

vi lagde. Spille og 
synge etter notasjon 

2.time 
09.30-10.00 

10.00-10.30 MAT MAT MAT MAT   

3.time 
10.30-11.00 

Eng: Diploma -ark 
med lytte, lese, se 

 
Sang: A whole new 

world 

Eng: Book Creator 
“My family and my 

dream house” 
 

Sang: A whole new 
world 

Matte: Forts s. 140 – 
143 

 
Ekstra: Multi og 

Salaby på Ipad. 
 

Matte: Praktiske 
gange- og 

deleoppgaver + 
jobbe på IPad. 

11.00-12.05 UTETID UTETID UTETID UTETID 

4.time 
12.05-12.50 

Matte: Blokker i 
multiplikasjon og 
divisjon -praktiske 

oppgaver ute 

Matte: Multiplikasjon 
og divisjon s. 140 - 143 

 
No: Bibliotek 

 
Norsk: Fortsette Bit for 

bit fortelling. 
12.50-13.05 

Hjem 

UTETID UTETID  
God helg!  5.time 

13.05-13.50 
MAT MAT 

Svømming: 
-teknikktrening 

 

KRLE: Pinse er kirkens 
bursdag 

Arbeidsplan: Hva trenger du 
å arbeide med? Ta med evt 

bøker. 

6.time 
13.50- 14.35 

Ukas 
mål 

 
Sosialt: Jeg starter dagen med et smil til de jeg møter. 
Matte: Jeg har øvd på å samle i grupper når jeg ganger og deler. 
Norsk: Jeg vet hva som må være med for å skrive eller fortelle en historie som er interessant for en leser/lytter. 



INFO: 
 

 
Det er planlagt førskoledager i uke 23. I den forbindelse må skolen frigjøre klasserom. 3. klasse har derfor fri tirsdag 6. juni.  

 
2. pinsedag, mandag 29/5, har elevene fri. 

 
 
 
 
 
 
 

KONTAKT: 
Nina Jamissen 

E-post: nina.jamissen@dyroy.kommune.no 
Klassetelefon: 45483034 
Hjemmeside: www.elvetun.net 

 

Ukas 
øving 

Matte IPad: Salaby 3-
4kl -matte -3.trinn -

mutiplikasjon -praktisk 
mutiplikasjon (jobb i 

ca 10 min)  
 

Norsk: Les minst 10 
min i egen bok. 

 
Pakk tursekk til i 

morgen. 
 
 

 
Norsk: Fortell med 

mist fem setninger fra 
turen i dag. 

 
 

Pakk svømmebagen. 

 
Engelsk: Familietreet 
ditt s. 67 + se om du 

kan alle ordene i 
«English corner» 

 
Matte: Oppg 1 s. 140 

 
Norsk: Les minst 10 

min i boka di. 
 

Matte: Oppg 17 og 
18 s. 141 

 
Ukas mål: Synes du at 

du kom i mål? 
 

English corner 
 
Parents = foreldre 
Grandparents = 
beteforeldre 
Children = barn 
Wife = kone  
Husband =ektemann 
 


