
Uke 11 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 : Leksehjelp onsdag morgenen flyttes til onsdag
ettermiddag fra og med uke 11. Elever fra 3. og 4. trinn møtes i 3. trinns klasserom.
Leksehjelpen varer fra kl. 13.30-14.30.

Uteskole hver torsdag: Det blir bål, fint om dere tar med en vedpinne i sekken.

Leselekse: elevene får med seg hjem en tekst 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.

Norsk / Engelsk: Skrive øveord i norsk og engelsk i øveboka. Øveboka leveres senest torsdag.
Matte: Vi går over til et annet tema innenfor måling, og det er lengder. Ukens lekse ligger på skolestudio. Trykk på bjella.
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:

face = ansikt

head = hode

stomach = mage

back = rygg

gul - gull

hul - hull

bake - bakke

flyte - flytte

Mål i norsk:

Jeg vet hva dobbel

konsonant er.

Se denne videoen:

Ord med dobbel

konsonant

Mål i matematikk:

CM = Centimeter

M = Meter

100 cm = 1 m

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






Endelig er det vår, vi vinker sola velkommen og lager skyggebilder ute. Bilder fra hverdagslivet vårt: vi leser, leker ute og løser verdensproblemene sett fra vårt ståsted. Andreas har hatt mye fokus på veiing, og

det resulterte i vafler på torsdag. Nå er det bekreftet: Gunhild kan skrive navnet sitt:)! Teamarbeid i gymsalen. Vi ønsker fin ny uke fra verdens fineste 3.trinn!


