Velkommen tilbake til hjemmeskole. Håper alle har hatt en fin påskeferie!
På pressekonferansen 7.april sa Erna at skolen åpner igjen 27.april. Det betyr at vi denne og neste uke fortsetter med hjemmeskole,
innleveringer i classroom og lærere tilgjengelig på telefon, mail og google meet..
Det blir noen endringer. Hver dag kl 9 skal hele klassen ha meet. Bruk den nyeste linken som er delt i classroom. Dette begynner tirsdag 14.
april. Da får dere litt info fra meg og kan spørre i chat hvis det er noe dere lurer på. Jeg er på fra 9-10, og 12-13. Dersom dere trenger hjelp, kan
dere komme inn i samtalen når som helst i de tidspunktene. Gro kommer også til å være tilgjengelig. Det er selvfølgelig også muligheter for å
avtale andre tidspunkt, men disse to tidene er satt av til at jeg er på google meet for å hjelpe med lekser. Håper dere bruker denne hjelpen.
Den linken dere fikk rett før påske er fortsatt mulig å bruke for å holde kontakten med klassekameratene deres.
En “vanlig” dag med hjemmeskole er tenkt slik som dette:
1.
2.
3.
4.

Stå opp, stell deg og spis frokost. Logg på meet og begynn første økt kl 9.00.
Jobb en økt på 45 min. Ta en pause, gjerne ute.
Jobb en ny økt 10.00-11.00. Lag lunsj og gjør noe på “annen lekse”. Ha gym ute, ring noen venner eller slapp av med noe du liker.
Jobb en ny skoleøkt fra 12-13. Pass på at det som skal leveres i classroom eller på melding er levert.

Matte: Dersom dere har noen spørsmål angående matte eller mattelekse kan dere kontakte Gro. Det er også her dere leverer grublisene.
Telefon: 97537187.
Engelsk: Jeg har fått tilbakemelding på at engelskleksa har vært litt mye og/eller vanskelig. Derfor blir det repetisjon fra ting vi har lært om før
denne og neste uke.
Bibliotek: Vi legger med noen linker til steder hvor dere kan finne bøker på nett. Dersom noen av dem krever pålogging, bruker dere elevenes
feidebrukernavn og passord. (PS, dersom de leser boka for deg, er et tips er å slå av lyden på pc eller i pad for å lese i eget tempo).
● https://skole.salaby.no/3-4/norsk/bibliotek
● https://skole.salaby.no/3-4/norsk/saltos-bokhylle
● https://app.lesemester.no/client/teacher/library
Denne tiden kan være vanskelig for mange, og kanskje du trenger noen å prate med. Hvis du trenger noen andre enn mamma og pappa å
snakke med i denne vanskelige tiden, så kan du sende Hanne, sosiallærer, en mail hanne.bay.gundersen@kristiansand.kommune.no, så tar
hun kontakt med deg, eller du kan ringe henne mandag til torsdag mellom kl 08.30 og 13.00 på tlf. 95920130. Du kan selvfølgelig også ta
kontakt med kontaktlæreren din, dersom du føler det kan være godt å prate med henne.
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Tirsdag

I norsk denne uken skal vi lære om
buddhismen.

Dette skal du jobbe med i dag:

AT SCHOOL:
https://skole.salaby.no/3-4/en
gelsk/a-school-visit/the-classr
oom
Øv på ordene, og sjekk om du
klarer å plassere navnene selv
etterhvert.

Se supernytt
https://tv.nrk.no/serie/supern
ytt

Du skal først logge inn på salaby og se en
liten film (3 min) om vulan.
I classroom finner du et dokument som
heter “lekse til fredag om Buddhismen”
hvor du skal skrive 2-3 faktasetninger om
filmen.
https://skole.salaby.no/3-4/krle/buddhis
me/se-film1/vulan
I stedet for hyllebok skal du lese om
buddhismen.
Boka har 11 sider, og du skal lese noen
sider hver dag. Du kan få den opplest
hvis du ønsker.
https://skole.salaby.no/3-4/krle/buddhis
me/laer-om-buddhismen1
På fredag skal du skrive hva boka handler
om og gjøre en quiz. Derfor er det lurt å
skrive inn litt av det du har lest i
dokumentet hver dag. Da er
fredagsjobben veldig enkel. Husk at du
ikke må levere i classroom før fredag!

1. Multi nettoppgaver 3b
Kap 12, Geometri
D - geometriske figurer 1
https://podium.gyldendal.no/
mno1-4/3b/12/d/1
2. Multi 3b side 52.

Common words: Øv på uttale
av de 75 første ordene
https://www.imeskole.no/ind
ex.php?pageID=292

Gym minimum 30 min:

Løp 3 runder rundt huset
ditt, eller bare lek ute ei
stund.
Gå deg en liten tur, triks
med ball, hopp paradis eller
hoppetau!
Valgfritt:

Kunst og håndverk:
Her er mange gode tips du kan
Spill spillet «School Run»
velge mellom:
Jump = Z, Slide = X
https://learnenglishkids.british https://hvaskalvilage.com/?fb
clid=IwAR2f_ivuZcQesNR40XL
council.org/games/school-run
BbPE4j7d6VgsEabiuBEKxzGhBj
SXzxrr6hUexeG8
Valgfri:

Onsdag

Den neste filmen du skal se heter
tempelet.
I classroom finner du frem dokumentet
igjen (“lekse til fredag om Buddhismen”)
hvor du skal skrive 2-3 faktasetninger om
filmen.
https://skole.salaby.no/3-4/krle/buddhis
me/se-film1/tempelet
Nå skal du fortsette å lese i boka, husk å
notere i dokumentet “lekse til fredag
(uke 16) norsk”.
https://skole.salaby.no/3-4/krle/buddhis
me/laer-om-buddhismen1
Husk at du ikke må levere i classroom før
fredag!

I dag skal du jobbe med tre
grubleoppgaver som ligger i et
dokument på google
classsroom som heter
Matteoppgave, onsdag uke 16

AT SCHOOL:
Lytt til hva de sier, og trykk på
riktig ting.
https://skole.salaby.no/3-4/en
gelsk/a-school-visit/can-you-fi
nd-it
Common words: Øv på uttale
av de 75 første ordene
https://www.imeskole.no/ind
ex.php?pageID=292
Du kan enten danse og telle,
eller bare telle.
https://www.youtube.com/wa
tch?v=SxgCA1qOW20
Valgfri:
https://www.youtube.com/wa
tch?v=hft6uJQIF4g

Se supernytt
https://tv.nrk.no/serie/supe
rnytt
Velg en av disse:
- Hjelp til med å lage
et måltid.
- Støvsug et rom som
ikke er ditt.
- Dekk på og rydd av
middagsbordet.

Torsdag

Den tredje filmen du skal se heter
“lykkepenger”. I classroom finner du
frem dokumentet igjen (“lekse til fredag
om Buddhismen”) hvor du skal skrive 2-3
faktasetninger om filmen.
https://skole.salaby.no/3-4/krle/buddhisme/
se-film1/lykkepenger

Nå skal du fortsette å lese i boka, husk å
notere i dokumentet “lekse til fredag
(uke 16) norsk”.
https://skole.salaby.no/3-4/krle/buddhis
me/laer-om-buddhismen1
Husk at du ikke må levere i classroom før
fredag!

Fredag

I dag skal du skrive ferdig sammendraget
fra boka du har lest om buddhismen.
Etterpå skal du gjøre quizen på linken
her:
https://skole.salaby.no/3-4/krle/buddhis
me/test-deg-selv

Gå inn på Salaby 3-4 klasse og
matte
https://skole.salaby.no/3-4/mate
matikk

● Gå inn på:
Matte, minus,
oppstilling, eller trykke
på linken.
Oppstilling / Minus /
Matematikk / Byparken
● Gå inn på:
Matte, minus, fly med
dragen. Eller trykk på
linken
Fly med dragen / Minus /
Matematikk / Byparken
● Gå inn på:
Matte, minus,
mattepop, eller trykk
på linken
https://skole.salaby.no/3-4/m
atematikk/minus/mattepop
I dag skal du jobbe med
oppgaver som ligger på google
classroom,
Matteoppgave fredag uke 16

AT SCHOOL:
Se supernytt
https://skole.salaby.no/3-4/e https://tv.nrk.no/serie/supe
ngelsk/a-school-visit/short-te rnytt
xt
Velg tre av disse:
- Spill et brettspill.
Common words: Øv på uttale
- Ring en venn eller en i
av de 75 første ordene
familien.
https://www.imeskole.no/ind
Stå på en fot og tell til
ex.php?pageID=292
100.
Gå en tur, se etter
Valgfri:
vårtegn.
Spill spillet «School Run»
- Lær deg noen kule
Jump = Z, Slide = X
fotballtriks.
https://learnenglishkids.british
- Hopp tau.
council.org/games/school-run
- Syng eller dans for
noen i familien.
- Kast ball sammen med
noen av de du bor
med.

AT SCHOOL:
https://skole.salaby.no/3-4/en
gelsk/a-school-visit/practice/gl
ossary-test
Common words: Øv på uttale
av de 75 første ordene
https://www.imeskole.no/ind
ex.php?pageID=292

Se supernytt
https://tv.nrk.no/serie/supe
rnytt
Velg en av disse:
- Hjelp til med å lage
et måltid.
- Støvsug et rom som
ikke er ditt.
- Dekk på og rydd av
middagsbordet.

