
HALVÅRSPLAN FOR 3. KL. HØST 2017 Kontaktlærer: Alina Reppe 

Halvårsplanen er skrevet ut fra de læreverk som benyttes, samt L97 - Kunnskapsløftet 

                 

Fag August September Oktober November Desember 

 

Norsk 

  

HELE ÅRET: 

Øve på å fortelle, lytte og  gi 

respons.  

Kunne samtale, uttrykke følelser 

og meninger, samhandle. 

Høgtlesning ,eleven (framføre 

tekst) 

Høgtlesning (lyttetil opplesning, 

lydbok) 

Lese leselekser, lese ulike typer 

og former av tekster. 

Leseforståelsesoppgaver. 

 Vektlegge  

leseferdighet og 

innholdsforståelse. 

Lesekvart (stillelesning) hver dag. 

Skrive frie tekster og svare på 

gitte oppgaver. 

Språklige emner, øvinger, 

språkboka, diktat 

Skriftforming. 

 

 

 

August: 

Lære om setning, stor bokstav, punktum. 
Spørretegn, utropstegn. Opphold mellom 

ord i setninger. Vektlegge orden i bøkene 

med marg og oppgavenummer. 
 

September: 

Lære alfabetet, kunne forskjellen på 

vokaler og konsonanter.  

Alfabetisk rekkefølge: lære å 

alfabetisere. Lære at det er regel å bruke 

stor bokstav i navn. 

  
Fortellingsstruktur: lære at ei fortelling 

er bygd opp med innledning, midtdel, 

avslutning. Innarbeide dette i eget 

skriftlig arbeid. 
Skrive jeg-fortelling. Få innholdet i riktig 

rekkefølge og velge ut hva som skal være 

med. 
 

  

Carlstentest: lesehastighet, 

innholdsforståelse og bokstav og 

setningsdiktat. 
Ordkjedetest.  
Uke 44: Avisuke 
Lære forskjellen på beskjeder og 

huskelapper.  
Lære å skrive brev.  
Språkøvinger: lureord  e for æ, de og 

det, o for å. 
  

 

 

Rim: Lære å skrive setninger som rimer 

og rim med tøyseord. 

Språkøvinger: Spørreord med hv. Lære å 

fortelle gåter, og skrive gåter. 

Lære å skrive ord farger. 

Lære å skrive med bokstaver: grunntall 

og ordenstall.  

 

 

 

 

Lære å skrive ord for tid: 

Ukedagene, månedene, 

Årstidene. 

Lære å skrive egen fødselsdato og dagens 

dato. 

Skrive julekort. 

Lytte til og lese ulike julefortellinger. 

 

 

 



 

Mate-

matikk 

Data og statistikk  

-Lage og gjennomføre enkle 

undersøkelser. 

-Lage og lese av søylediagram 

og tabell 

-samle, sortere, notere og 

illustrerer data med 

tellestreker, tabeller og 

søylediagrammer  

 

Arb. med konkretiseringer, 

automatisering og 

regnefortellinger hele året 

Praktiske matematikk 

oppgaver igjennom hele året. 

Hoderegning hele året. 

Flersifrede tall 

-lære tallsystemet er et 

plassverdisystem: sifferverdi og 

tallverdi 

-skrive tall på utvidet form 

-telle muntlig til 1000 

-betydningen av sifferet 0 

-å telle med 1, 5, 10, 50 og 100 om 

gangen, fremover og bakover  

-plassere og lese av tall på tallinja 

-å regne med lommeregner   

-rangere tresifrede tall  

 

Måling 

-å måle lengde og vekt 

-å gjøre om mellom meter og 

centimeter  

 

Tid   

-lese og skrive klokkeslett, både 

analogt og digitalt, hele, halve og 

kvarte timer 

-lære de muntlige 

tidsbetegnelsene 

-lære inndelingen av døgnet 

-lære om minutter  

-eksperimentere med 

tidsintervaller  

 

 

Geometri  

-kjenne igjen tredimensjonale 

objekter  

-bygge og bli kjent med tegninger 

av tredimensjonale geometriske 

figurer 

-telle opp terninger som en 

introduksjon til volumberegning 

-bruke opptelling av små kvadrater 

som mål for areal  

 

Ganging 1 

-lære multiplikasjon som gjentatt 

addisjon  

-hoppe på tallinja  

-arbeide med 2-, 3-, 4-, 5-, og 6-

gangen  

Deling  

-lære om divisjon i praktiske 

sammenhenger: målingsdivisjon og 

delingsdivisjon  

-lære om sammenhengen mellom 

multiplikasjon og divisjon  

 

Symmetri  

-lære om speilsymmetri 

-lære om symmetrilinje  

-lage og beskrive geometriske mønstre 

-lage symmetriske mønstre  

 

Naturfag 

 

3.klasse pensum  

Blomsterplanter   

 

-Lære begreper om tema 

-Utrykke seg med ord, 

tegning og estetiske utrykk.  

-Bruke IPAD/PC faglig 

-Bruke skriverammer aktivt  

-Beskrive tekster, bruk BO 

aktivt  

 

3.klasse pensum 

Bladfelling  

 

-Lære begreper om tema 

-Utrykke seg med ord, tegning og 

estetiske utrykk.  

-Bruke IPAD/PC faglig 

-Bruke skriverammer aktivt  

-Beskrive tekster, bruk BO aktivt  

 

3.klasse pensum  

Dyrevern 

Veterinær  

 

-Lære begreper om tema 

-Utrykke seg med ord, tegning og 

estetiske utrykk.  

-Bruke IPAD/PC faglig 

-Bruke skriverammer aktivt  

-Beskrive tekster, bruk BO aktivt  

 

3.klasse pensum  

Meteorolog 

Meteorologi  

 

-Lære begreper om tema 

-Utrykke seg med ord, tegning og 

estetiske utrykk.  

-Bruke IPAD/PC faglig 

-Bruke skriverammer aktivt  

-Beskrive tekster, bruk BO aktivt  

 

3.klasse pensum  

Lyd  

Luft  

 

-Lære begreper om tema 

-Utrykke seg med ord, tegning og 

estetiske utrykk.  

-Bruke IPAD/PC faglig 

-Bruke skriverammer aktivt  

-Beskrive tekster, bruk BO aktivt  

 

Samfunns

-fag 

 

3. klasse pensum  

Mødding  

 

-Lære begreper om tema 

-Utrykke seg med ord, 

tegning og estetiske utrykk.  

-Bruke IPAD/PC faglig 

3. klasse pensum  

Mødding 

Bronsealderen 

 

-Lære begreper om tema 

-Utrykke seg med ord, tegning og 

estetiske utrykk.  

3. klasse pensum  

Bronsealderen  

Langhus  

 

-Lære begreper om tema 

-Utrykke seg med ord, tegning og 

estetiske utrykk.  

3. klasse pensum  

Sigd 

Ard  

 

-Lære begreper om tema 

-Utrykke seg med ord, tegning og 

estetiske utrykk.  

3. klasse pensum  

Urbefolkning  

 

-Lære begreper om tema 

-Utrykke seg med ord, tegning og 

estetiske utrykk.  

-Bruke IPAD/PC faglig 



-Bruke skriverammer aktivt  

-Beskrive tekster, bruk BO 

aktivt  

- bruke medier og film  

 

-Bruke IPAD/PC faglig 

-Bruke skriverammer aktivt  

-Beskrive tekster, bruk BO aktivt  

- bruke medier og film 

 

-Bruke IPAD/PC faglig 

-Bruke skriverammer aktivt  

-Beskrive tekster, bruk BO aktivt  

- bruke medier og film  

-Bruke IPAD/PC faglig 

-Bruke skriverammer aktivt  

-Beskrive tekster, bruk BO aktivt  

- bruke medier og film  

-Bruke skriverammer aktivt  

-Beskrive tekster, bruk BO aktivt  

- bruke medier og film  

KRLE 

 

Etikk og filosofi: 

A: Livet og familien 

 

-Lære begreper om tema 

-Utrykke seg med ord, 

tegning og estetiske utrykk.  

-Bruke IPAD/PC faglig 

-Bruke skriverammer aktivt  

-Beskrive tekster, bruk BO 

aktivt  

- bruke medier og film  

 

Etikk og filosofi: 

B: Filosofi, læring og felleskap  

 

-Lære begreper om tema 

-Utrykke seg med ord, tegning og 

estetiske utrykk.  

-Bruke IPAD/PC faglig 

-Bruke skriverammer aktivt  

-Beskrive tekster, bruk BO aktivt  

- bruke medier og film  

 

Etikk og filosofi: 

B: Filosofi, læring og felleskap 

 

-Lære begreper om tema 

-Utrykke seg med ord, tegning og 

estetiske utrykk.  

-Bruke IPAD/PC faglig 

-Bruke skriverammer aktivt  

-Beskrive tekster, bruk BO aktivt  

- bruke medier og film  

 

Jødedommen: 

A: Fortellinger om Moses  

 

 

-Lære begreper om tema 

-Utrykke seg med ord, tegning og 

estetiske utrykk.  

-Bruke IPAD/PC faglig 

-Bruke skriverammer aktivt  

-Beskrive tekster, bruk BO aktivt  

- bruke medier og film  

 

Jødedommen: 

B: Høytider og leveregler 

 

-Lære begreper om tema 

-Utrykke seg med ord, tegning og 

estetiske utrykk.  

-Bruke IPAD/PC faglig 

-Bruke skriverammer aktivt  

-Beskrive tekster, bruk BO aktivt  

- bruke medier og film  

 

 

Engelsk 

Numbers  

 

Lære å telle 1-20 

Lære ord og begrep til tema 

Lære fraser og uttrykk til 

tema 

Grammatikk: I have, you 

have, we have 

 

Bruke IPAD og CD 

 

Numbers 

Use your colours  

 

Kunne si navnet på 4 farger og 

spørre og fortelle på engelsk 

hvilken farge noe har. 

Kunne ulike gloser tilhørende 

temaet. 

Ulike sanger og leker tilhørende 

temaet. 

Grammatikk: plural-s with nouns, 

he/she  

 

Bruke IPAD og CD 

Seasons  

I’d like som jam, please 

 

Kunne de fire arstidene 

Lære ord og begrep til tema 

Lære fraser og uttrykk til tema 

Ulike sanger og leker tilhørende 

temaet 

Grammatikk: adjectives, 

a/an, 

 

Bruke IPAD og CD 

Can you wear jeans on your head? 

Vegetables  

 

Lære ord og begrep til tema 

Lære fraser og uttrykk til tema 

Ulike sanger og leker tilhørende 

temaet 

Grammatikk: my/mine, a/an. 

plural-s with nouns, 

 

Bruke IPAD og CD 

Twinkle twinkle little star 

 

Lære noen juleord og en engelsk 

julesang, ønske hverandre god jul. 

Skrive en kort julehilsen på engelsk. 

Ulike sanger, dikt og leker tilhørende 

temaet. 

Lære ord og begrep til tema 

Lære fraser og uttrykk til tema 

Grammatikk: there is/there are 

a/an. 

plural-s with nouns, 

 

Bruke IPAD og CD 

Kropps-

øving 
 

Gym: 

Ballleik og samhandling med 

andre i ulike aktiviteter  

Svømming : vanntilvenning 

 

 

Svømming: bli trygg i vannet  

  

Svømming: bli svømmedyktig  

 

Gym: samhandling i ulike aktiviteter  

 

Gym:  

Ballleik 

Snøleik  

Ski  



 Trafikk og ferdsel ved 

trafikkert vei.   

LÆRE Å VÆRE SPORLØS 

NÅR VI FERDES I 

NATUREN OG I 

NÆROMRÅDET. IKKE KAST 

SØPPEL.  

Uteskole:  

Lære om å lage bål.  

 

Uteskole: samtale om vinteren.  

Kunst og 

håndverk 

 

DKS: smykkeutstilling og smykkeverksted. 
Bruke tilgjengelige arenaer (ute og inne), og lett tilgjengelige materialer til å prøve ut ulike teknikker og arbeidsmetoder.  Egenarbeid og samarbeid. Vi samler produktene våre og lager ei utstilling med tema 

“hav”. Vi inviterer og presenterer.  
Vi avslutter halvåret med julerelaterte aktiviteter på klassenivå. 
     

Musikk Musisere: Fremføre sang, spill og dans i samhandling med andre. Imitere og improvisere rytmer.  

Komponere: Sette sammen musikalske grunnelementer til små komposisjoner. Improvisere dans og bevegelse.  

Lytte: Lytte til ulik musikk, assosiasjoner. Gjenkjenne lyden av noen instrument. 

Rytme: lære seg å lytte ut rytmen i sang. Øve på crescendo, økende og avtagende styrke i rytme utførelsen. 

Delta på ulike forestillinger i regi av DKS, der sang og musikk står sentralt.        

Bruk rim, regler samt rytme                                                                                                        

      

Det er 

mitt valg 

Vi lager et godt klassemiljø: -

-vi er høflige, sier noe fint  

-ro og respekt 

- vi lar oss ikke presse. 

     Vi arbeider sammen: 

-vi er en gruppe 

-vi takler sinne 

-vi er venner. 

  

 

 


