
Uke 10 Mosby Oppvekstsenter 3. trinn Tema: Jeg i verden

BESKJEDER:
Vi starter opp igjen som før, nye oppgaver kommer underveis. Nytt tema for perioden er “Jeg i verden”.

Leksehjelp, endring : hver onsdag fra kl.7.30-8.30 er i 1.trinns klasserom!
Uteskole hver torsdag: Det blir bål, fint om dere tar med en vedpinne i sekken.

Leselekse: elevene får med seg hjem et dikt de skal lese høyt eller bli lest for! Dette arbeides med og leses flere ganger på skolen. Vi
går gjennom vanskelige ord og snakker om tekst.Elevene får tildelt oppgave i den sammenheng, og det vil være  forskjellige ting
elevene skal øve på.

Engelsk: Skrive engelske setninger i øveboka. Øveboka leveres senest torsdag.
Matte: Vi begynte å jobbe med vekt i uken som var. Denne ukens lekse ligger inne på skolestudio og handler om kilogram og gram. Om
dere har muligheten til å veie litt hjemme er det helt supert!
Bibliotek: Husk å ta med boka/bøkene du har hjemme hvis du har lest  ferdig.

Fint om dere minner barna deres på om de har gjort ferdig oppgavene sine. Noen trenger litt mer støtte enn andre- og benytt
leksehjelp hvis det blir knapt med tid hjemme!

Mvh.  Janne, Gunhild, Andreas og Marit

Kontaktinfo:Telefon til skolen: 907 09 311 Hjemmeside: minskole.no/mosby Meldinger: MOS3 til 59 44 45 19

E-post til kontaktlærere: andreas.torkildsen@kristiansand.kommune.no marit.sorensen.roisland@kristiansand.kommune.no

Foreldrekontakt: Line Øvrevik Vara: Ranya Danielle Tønnesen

Tema: Jeg i verden

Øveord:

Elle melle deg fortelle

skipet går, ut i år. Rygg

i rand to i spann.

Snipp snapp snute, du

er ute.

Mål i norsk:

Jeg vet hva en dobbel

konsonant er.

Se denne videoen:

Ord med dobbel

konsonant

Matematikk:

Kilo = 1000

1 kg = 1000 gram

http://www.minskole.no/mosby
mailto:andreas.torkildsen@kristiansand.kommune.no
mailto:marit.sorensen.roisland@kristiansand.kommune.no
https://www.youtube.com/watch?v=4x1HhR3MbHY
https://www.youtube.com/watch?v=4x1HhR3MbHY




Her er det mye forskjellig å vise frem: trolsk og flott morgenlys på Mosby. Det danses etter Andreas Eurovision favoritt! Kon Tiki prosjektet er stilt ut, ta en tur og se i skolens hall. Gunhild underviser i barns

rettigheter og “Det er min kropp”. Vi har begynt med veiing i matte! Ruging  på gang, med fargerikt fellesskap. Flott konsert med sanger som slavene sang etter at de ble stjålet  til Amerika. Vi har vært på tur, med

mer veiing og masse god stemning. Gustav fant et eple ved et epletre som hadde overvintret- ganske imponerende! Vi leser som bare det på biblioteket. Sigurd skal lage mer film :”Alle med”. Vi leser mer:).


