
Uke 2 Mosby Oppvekstsenter 3. trinn Tema: Vær og vind

BESKJEDER:
Ny uke og nye muligheter!
Fra og med denne uka er svømming tilbake som før jul. Gruppe A på mandager og gruppe B på tirsdager.

Det er fremdeles mye usikkerhet rundt covid -19, og vi må være forberedt på det meste. Vi setter stor pris på deres samarbeid og
forståelse for at hverdagene fremover  kan være utfordrende for oss alle. Vi skal holde dere oppdaterte fremover.
Det er fortsatt flere som ikke har hatt samtale med oss. Vi har ikke glemt dere, det har bare vært mye annet å forholde seg til i
hverdagene i høst. Ikke nøl med å kontakte oss om dere har noe dere tenker på, og som dere tenker er viktig for oss å vite !

Leksehjelp: hver onsdag fra kl.7.30-8.30 i 4.trinns klasserom.
Uteskole hver torsdag: nå blir det bål, fint om dere tar med en vedpinne i sekken.

Leselekse:Vi fortsetter med den spennende historien om Thor Heyerdahl og Kon Tiki. De som ønsker kan lese hele teksten og denne
uka kan de også se på spørsmålene på siste side. Noe synes at teksten er vanskelig, og leser derfor en eller to sider videre. Teksten
blir gjennomgått på skolen på mandag.
Hvilke tanker har dere i forhold til at vi ser filmen om Kon Tiki på skolen? Det er 9 års grense, se gjerne hva som står omtalt nederst
på ukebrevet. Så tar vi en vurdering når vi vet hva dere tenker. Fint om dere kan gi tilbakemelding til oss på mail om deres mening i
saken. I skrivende stund har vi ikke selv sett filmen, så vi er ydmyke her i forhold til deres meninger!
Engelsk/norsk: Skrive engelske/norske ord i øveboka. Øveboka leveres senest torsdag.
Engelsk - øveord for januar finner du her:
https://www.skolestudio.no/Explore--Engelsk--3/7c00ff5c-73e0-4132-879c-c3b4e0fa51b1--Come%20in!/view--podium--e0303a9a-ef2
7-4188-8948-03eba1752e95/594ebe95-9450-411a-8c1e-4b4dc1f0c39d
Lytt til uttale og legg merke til hvordan de skrives. Finn de du skal øve på denne uka samtidig som du skriver de i øveboka. Du kan
også finne de ved å trykke på bjella inne på skolestudio.
Matte: Vi begynte med Multiplikasjon (ganging) i uken som var. Så denne ukens lekse omhandler multiplikasjon på skolestudio. Trykk
på bjella oppe i høyre hjørnet.

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

Engelske øveord:
bathroom = bad
bedroom = soverom
wardrobe = garderobe
floor = gulv

Norske øveord:
brottsjø, ubebodd øy,
korallrev

Matematikk:
Multiplikasjon =
Ganging

Mål i norsk:
Jeg vet hva et verb
er.
F.eks. å hoppe, å
danse, å se, å høre
Ordklasser:

Substantiv, verb,

adjektiv

https://www.skolestudio.no/Explore--Engelsk--3/7c00ff5c-73e0-4132-879c-c3b4e0fa51b1--Come%20in!/view--podium--e0303a9a-ef27-4188-8948-03eba1752e95/594ebe95-9450-411a-8c1e-4b4dc1f0c39d
https://www.skolestudio.no/Explore--Engelsk--3/7c00ff5c-73e0-4132-879c-c3b4e0fa51b1--Come%20in!/view--podium--e0303a9a-ef27-4188-8948-03eba1752e95/594ebe95-9450-411a-8c1e-4b4dc1f0c39d
http://www.minskole.no/mosby
mailto:andreas.torkildsen@kristiansand.kommune.no
mailto:marit.sorensen.roisland@kristiansand.kommune.no
https://www.youtube.com/watch?v=jfiV1GOD-UI
https://www.youtube.com/watch?v=jfiV1GOD-UI
https://www.youtube.com/watch?v=jfiV1GOD-UI


Foreldrekontakt: Line Øvrevik Vara: Ranya Danielle Tønnesen





Første skoledag etter nyttår sendte vi opp en kinesisk lykt som introduksjon til det nye temaet:vær og vind. Vi kunne raskt se at vinden tok tak i lykten og sendte den langt avsted. Det ble også diskusjon hvorvidt

dette var lurt eller ikke med tanke på forsøpling. Da passet det å snakke om kompostering av papir og tynt metall! Bilder fra klasserommet: Vi arbeider hele tiden for et godt klassemiljø, og hadde leker i

klasserommet som skulle inkludere alle. Flott gjeng! Theodor er i gang og gir en matematisk forklaring på hvor mange dager sneglen bruker på å klatre opp 10m. Problemløsningsoppgaver er viktige. Ute leker de

fremdeles kanonball, og mange liker å delta. Vi pynter klasserommet med snøkrystaller, samtidig oppdager vi at finmotorikken stadig blir bedre. På tur hadde Janne med seg kniver, og noen få av gangen fikk

starte på spikkesertifikatet.

Egnethet”Kon-Tiki” har fått ni års aldersgrense av Medietilsynet. Flere medier har skrevet om nakenscenene i filmen, men disse fremstår som naturlige og forholdsvis uskyldige, ettersom karakterene vises bakfra og på god avstand. De

dramatiske scenene har pompøs musikk og vi får se en rekke haier med skumle tenner, og innvoller fra en hai ved én anledning, og dette kan nok virke litt skummelt for noen syv- og åtteåringer. Om man vil la barn under aldersgrensen se filmen,

vil nok noen barn sette pris på å ha en voksen ved siden av seg”.


