
UKE 12 –13 

 

Mandag Tirsdag  Onsdag Torsdag Fredag 
Norsk: 
Les i 15 minutter 
Gjør 1, side i 
skriftformingsbok
en din 
 
 
 
 
 
 
Matematikk: 
Øve på 
gangetabellen på 
gangetesteren på 
matematikk.org  
https://www.mat
ematikk.org/trinn
8-
10/gangetestere
n/ 
 
 
Engelsk: 
Salaby: Lytt til 
songs and 
ryhmes 
https://skole.sala
by.no/3-
4/engelsk/songs-
and-rhymes1 
 
 
 
 
 
Kulturfag: 
Gå inn på 
nysgerrigper.no. 
Finn noe du ble 
nysgjerrig på. 
Skriv om dette.  
 
 
 
 
 

Norsk: 
Les i 15 minutter 
Øv på diktaten 
Salaby: Øv på 
substantiv  
https://skole.sala
by.no/3-
4/norsk/ordklass
er 
 
 
Matematikk: 
Salaby: Ganging 
https://skole.sala
by.no/3-
4/matematikk 
 
 
 
 
 
 
 
Engelsk: 
Salaby. Getting 
ready 
Husk å gjøre 
oppgavene på 
slutten 
https://skole.sala
by.no/3-
4/engelsk/getting
-ready 
 
 
 
Kulturfag: 
Finn flagg i Asia. 
Velg tre flagg. 
Tegn dem og 
skriv noe om 
dette landet. 
 
 
 
 
 

Norsk: 
Les i 15 minutter 
Salaby: Verb 
Gjør en side i 
Leseforståelse 
 
 
 
 
 
 
Matematikk:  
Salaby: tall 
https://skole.sala
by.no/3-
4/matematikk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturfag: 
Gå inn på Google 
Earth og finn 
steder i Asia du 
fant informasjon 
om i går.  
 
 
 
 
 

Norsk: 
Les i 15 minutter 
Salaby: Sorter 
ordklasser 
https://skole.sala
by.no/3-
4/norsk/ordklass
er 
 
 
 
Matematikk: 
Jobb i 
matematikkboke
n din i 20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturfag; 
Gå inn på 
youtube. 
Gå på 
forskerfabrikkens 
julekalender. 
Gjør et forsøk. 
Skriv ned det du 
gjør. 
Hva – Hvordan – 
Resultat 

Norsk: 
Les i 15 minutter 
Ta diktaten 
sammen med en 
voksen 
 
 
 
 
 
 
Matematikk: 
Gå inn på Radius 
1-4 
https://radius1-
4.cappelendamm
.no/ 
Velg en av disse å 
jobbe med: 
3A: Tallene til 
1000 
3B: Addisjon og 
Subtrasjon med 
oppstilling  
4A: Tall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturfag: 
Villa mekk: 
https://www.nrk.
no/skole/?mediaI
d=23330&page=s
earch&q=villa%2
0mekk 
 
Se episoden om 
vann og vindkraft 
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Fysisk aktivitet: 
Sett på en fin 
sang – dans 
 
 
 
 
Practical life: 
Hjelp til å rydde 
av bordet 
 

 
Fysisk aktivitet: 
Løp tre runder 
rundt huset ditt 
 
 
 
 
Practical life: 
Vann blomstene 

 
Fysisk aktivitet: 
Gå en tur, se om 
du kan finne 
vårtegn. 
 
 
 
Practical life: 
Skriv et brev til 
noen du er glad i  

 
 
Fysisk aktivitet: 
Dans etter 
sangen 
Milkshake 
 
 
Practical life: 
Hjelp til å lage 
middag 

 
Fysisk aktivitet: 
Finn en ball – se 
om du kan klare 
fem triks 
 
 
Practical life: 
Hjelp til å rydde 
ut av 
oppvaskmaskine
n 

Bøker: 
Finn en bok 
hjemme eller gå 
på 
nasjonalbibliotek
et.no 
https://www.nb.
no/search?media
type=bøker 
Du kan også gå 
på salaby og lytte 
til en lydbok  
 
 

Diktat: 
Stammen på 
treet var 
kjempetjukk. 
I skogen lå det et 
smalt tjern. 
Medio har tjue 
fantastiske 
elever.Det var 
noen frekke 
tjuver som tok 
gullet. 
Det rant svart 
tjære nedover 
husveggen 
 

Diktat: 
tjukk 
Tjern 
Tjue 
Tjuv 
Tjære 
 
 
Kjevle 
Kjenning 
Kjeks  
Kjøre 
kjøkken 

 Gå gjerne inn på 
Moava.org 
https://www.mo
ava.org/ 
Her ligger lenker 
til mage gode 
nettsider. 
 
  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Norsk: 
Les i 15 minutter 
Gjør 1, side i 
skriftformingsbok
en din. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematikk: 
Gå inn på 
matematikk.org 
https://www.mat
ematikk.org/trinn
1-4/spillsamling/ 
 
 
Kulturfag: 

Norsk: 
Les i 15 minutter 
Øv på diktaten 
Salaby. Diktat: 
Sammensatte 
ord 
Salaby: Øv på 
Adjektiv 
https://skole.sala
by.no/3-
4/norsk/ordklass
er 
 
Matematikk: 
Jobb i 
matematikkboke
n din i 20 min.  
 
 
 
 
 

Les i 15 minutter 

Gjør en side i 

Leseforståelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematikk:  
Salaby: Geometri 
https://skole.sala
by.no/3-
4/matematikk/ge
ometri 
 
 

Norsk: 
Les i 15 minutter 
Salaby: 
Substantiv 
https://skole.sala
by.no/3-
4/norsk/ordklass
er 
 
 
 
 
 
Matematikk: 
Jobb i 
matematikkboke
n din i 20 min. 
 
 
 
 
 

Norsk: 
Les i 15 minutter 
Ta diktaten 
sammen med en 
voksen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematikk: 
Gå inn på Radius 
1-4 
https://radius1-
4.cappelendamm
.no/ 
Velg en av disse å 
jobbe med: 
3A: Husker du? 
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Salaby: Naturfag 
- Livet i vann 
https://skole.sala
by.no/3-
4/naturfag 
 
 
 
 
 
Fysisk aktivitet: 
Gå på youtube – 
dans etter 
justdance 
 
Practical life: 
Gå ut med søppla 
 

 
Krle: 
Salaby påske 
https://www.sala
by.no/paske-i-
salaby/1-4-trinn 
 
 
 
 
 
Fysisk aktivitet: 
Ta 20  x 2 
spretthopp 
 
 
Practical life: 
Tørk støv i 
rommet ditt 

Engelsk: 
Gå inn på 
engelsksider via 
Moava.org 
 
 
 
 
 
 
 
Fysisk aktivitet: 
Ta en tur ut, 
sjekk om 
insektene har 
våknet 
Practical life: 
Spør de voksne 
om det er noe du 
kan hjelpe med 

Kulturfag: 
Villa Mekk. 
Magnetisme 
https://www.nrk.
no/skole/?mediaI
d=23332&page=s
earch&q=villa%2
0mekk 
 
 
 
Fysisk aktivitet: 
Finn ti pinner, 10 
kongler, ti steiner 
så fort du kan. Ta 
gjerne tiden. 
Practical life: 
Ring noen du er 
glad i  
 

3B: Hoderegning 
og overslag 
4A: Husker du 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fysisk aktivet 
Lær noen 
hjemme leken: HI 
HA HO 
 
Practical life: 
Hjelp til med 
fredagsmiddagen 
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