
Uke 4 Mosby Oppvekstsenter 3. trinn Tema: Vær og vind

BESKJEDER:
Ny uke og nye muligheter!
Svømming fortsetter som planlagt. Alle håndklær må merkes med navn, det er ofte mye usikkerhet om hvem som eier
hva, og håndklær forsvinner!
Viktig: På mandag skal Gruppe B på svømming. På tirsdag skal både Gruppe A og B på svømming.
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.

Fint om alle setter Ipadene på oppdatering. Dette tar lang tid og må gjøres på hjemmebane.

Leselekse: se eget ark om vær og vind, les gjerne for eller sammen med barna deres. Spør gjerne litt om hva de kan og vet om vær,
værtegn og vind.
Vi starter med første del av filmen på onsdag. Deler den opp og samtaler om det som skjer underveis!
Bibliotek: Husk å ta med boka/bøkene du har hjemme hvis du har lest  ferdig.
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 5 og 10-gangen. Leksen ligger på skolestudio. Trykk på bjella oppe i høyre hjørne.

Engelske øveord:
in = i
between = mellom
next to = ved siden av

Norske øveord:
Jeg syns hunder er
søte.
Rommet mitt er
rotete.

Matematikk:
Multiplikasjon =
Ganging

Mål i norsk:
Jeg vet hva et
adjektiv er.
F.eks. gul, grønn,
fin, høy, liten, søt,
rotete ….
Ordklasser:
Substantiv, verb,
adjektiv
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Første bilde viser tre søte venninner i en utetime på morgenen. Videre har vi hatt Herman som lærer da vi oppsummerte matteoppgaven med de tre eggkartongene som var merket feil . Her måtte de klø seg i

hodet, tenke høyt og forklare sine forslag. Eksempler på hvordan 8 kan representeres ble en ekstra oppgave til slutt. Vi fortsetter med ganging:). Til sist ser dere hvordan vi kan ha det på uteskoledagen. Godt

vær, og glatt som bare det!.


