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

BESKJEDER:
Ny uke og nye muligheter!
Svømming fortsetter som planlagt.

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.
Vi har fått mange tilbakemeldinger på at dere synes det er greit at elevene ser filmen. Vi vet også om eventuelle hensyn som skal
tas. Betyr det at de vi ikke har hørt fra synes det er greit å se filmen. Uten tilbakemelding er velger vi å gå ut fra det.
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 øver på 2-gangen. Leksen ligger på skolestudio. Trykk på bjella oppe i høyre hjørne.

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

Engelske øveord:
roof = tak
stairs = trapper
wall = vegg

Norske øveord:
Kon Tiki flåten seilte
over et stort hav.
Thor Heyerdahl var
en modig mann.

Matematikk:
Multiplikasjon =
Ganging

Mål i norsk:
Jeg vet hva et
adjektiv er.
F.eks. gul, grønn,
fin, høy, liten ….
Ordklasser:
Substantiv, verb,
adjektiv
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Med holkeføre ute på morgenen, har noen dager startet med lek inne. Det er kjekt. I matte har vi startet med multiplikasjon, og det øves så det knaker! Nest siste bilde viser ventekø i Aquarama. Det siste bildet er

en stor takk til den fine gjengen vår. Det er godt å ha fokus på det vi kan, og ikke bare på det vi ikke kan. Takknemlighet er en egenskap som også må øves på, og vi har mye å være takknemlige for med disse

fine elevene- og deres foreldre.


