Hjemmeskole uke 17
Tenk at til mandag ses vi igjen på skolen!
Vi fortsetter med møter hver dag kl 9 med hele klassen. 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 klassemeet kl 9, og begynn første økt etter møtet..
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.

Godt jobbet! Nå er det ettermiddagstid og mer tid til frivillige aktiviteter.
Matte: Dersom dere har noen spørsmål angående matte eller mattelekse kan dere kontakte Gro. Det er også her dere leverer grublisene.
Telefon: 97537187.
Bibliotek: Noen av dere begynner nok å trenge nye bøker å lese i, og dessverre er bibliotekene stengt. 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.

Uke 17
Mandag

Norsk
I norsk denne uken skal vi lære om
hinduismen og bruke læringsstrategier
dere kjenner fra klasserommet.

Matte
I dag og i morgen skal du jobb
med side 53 ,54, 55, 56, 57 og 59
i Multi 3b boka.
På hver side er det en forklaring
som har med det du skal gjøre.
Forklaringen står inne i en grønn
firkant. Les denne forklaringen
nøye, to ganger før du begynner
å jobb med oppgaven.

Du skal først logge inn på salaby og se en
liten film (4min og 25 sek) som heter ”I
tempelet”.
I classroom finner du et dokument som
heter “lekse til fredag om hinduismen”
hvor du skal skrive 2-3 faktasetninger om Jeg kommer til å forklare
filmen. Her er linken til filmen:
oppgavene på klassens meet
https://skole.salaby.no/3-4/krle/hinduis
kl 9.30. Trenger du hjelp, er det
me/i-tempelet1
bare å møt opp. Her kan du også
I stedet for hyllebok skal du lese 3 bøker
om hinduismen. Du kan få dem opplest
hvis du ønsker. Det kan gjøres på tirsdag,
onsdag og torsdag.
På fredag skal du gjøre en quiz. Derfor er
det lurt å skrive inn i dokumentet hver
dag. Da er fredagsjobben veldig enkel.
Husk at du ikke må levere i classroom
før fredag!

Engelsk
AT HOME:

Øv på ordene, og sjekk om du
klarer å plassere navnene selv
etterhvert i “take the test”.
https://skole.salaby.no/3-4/engel
sk/coming-to-london/welcome-t
o-our-house

Lytt til hva de sier, og trykk på
riktig ting.
https://skole.salaby.no/3-4/en

spørre om du lurer på noe. Du
gelsk/coming-to-london/can-y
bruker samme link som du bruker
ou-find-it
til møter med Marte.

Syng og dans (gjerne med flere i
familien):
https://skole.salaby.no/3-4/engel
sk/songs-and-rhymes1/if-youre-h
appy

Annen lekse
Se supernytt
https://tv.nrk.no/serie/supern
ytt
Hjelp til med dagens middag.

Tirsdag

Her er linken til boka:
https://skole.salaby.no/3-4/krle/hinduis
me/fortellingen-om-hinduismen
Boka har 5 sider, og skal leses to ganger.
Gå rett inn i dokumentet og skriv hva
boka handler om (ca 4-6 faktasetninger).

Jobb videre med sidene jeg
skrev opp i går.
Ønsker du mer arbeid kan du
gjøre side 58, 60 og 61
Du kan møte meg på meet kl
9.30 om du lurer på noe.

AT HOME:

Se filmen en gang:
https://www.youtube.com/wa
tch?v=R9intHqlzhc
Øv på glosene 3 ganger før du
går videre til å lese bok.
https://skole.salaby.no/3-4/en
gelsk/coming-to-london/gloss
ary
Les og oversett denne boka for
en voksen:

Se supernytt
https://tv.nrk.no/serie/supern
ytt
Gym: I strømmen ligger et
aktivitets-alfabet (jeg har satt
inn et lite bilde her og). Stav
navnet ditt og gjør aktivitetene
som hører sammen med
navnet ditt:) Kanskje du kan
gjøre både fornavn og
etternavn?

https://skole.salaby.no/3-4/engel
sk/coming-to-london/short-text

Onsdag

Her er linken til boka:
https://skole.salaby.no/3-4/krle/hinduis
me/laer-om-hinduismen1
Boka har 8 sider. Det er lov å lese halve
boka, men da må den leses to ganger. Gå
rett inn i dokumentet og skriv hva boka
handler om (ca 4-6 faktasetninger).

I dag skal du spille et spill som
ligger på google classroom.
Spill spillet minst to ganger.
Har du mulighet til å skrive
spillet ut, er det topp. Hvis
ikke, er det best å bruke en
iPad. Har du pc, må du være
litt kreativ og finne en løsning
på hvordan du kan gjøre det:)

Spillereglene finner du
sammen med spillet.
Lykke til:)

Valgfri: Spill “go fishing” med
noen i familien eller syng og
dans “If you’re happy and you
know it”.
AT HOME:
Les og svar på spørsmålene.

Se supernytt
https://tv.nrk.no/serie/supe
rnytt

https://skole.salaby.no/3-4/en
gelsk/coming-to-london/practi Kunst og håndverk:
Art for kids.
ce/read-and-answer
Valgfri: Spill “go fishing” med
noen i familien eller syng og
dans “If you’re happy and you
know it”.

Velg minst en tegning du har
lyst til å lage.
https://www.youtube.com/us
er/ArtforKidsHub/videos

Torsdag

Her er linken til boka:
https://skole.salaby.no/3-4/krle/hinduis
me/smortyven-krishna
Boka har 6 sider, og skal leses to ganger.
Gå rett inn i dokumentet og skriv hva
boka handler om (ca 4-6 faktasetninger).

I dag er det oppgaver du skal
gjøre ute.
Oppgaven ligger på google
classroom. Husk å fylle inn i
skjema og levere når du er
ferdig.
Lykke til:)

I dag skal du levere dokumentet i
classroom. Det skal være fakta fra filmen
du så på mandag, og fakta fra de tre
bøkene du leste på tirsdag, onsdag og
torsdag i dokumentet ditt.

Fredag

Gjør quizen på linken her:
https://skole.salaby.no/3-4/krle/hinduis
me/test-deg-selv
Frist for kahoot kl. 12.00 i dag.

Multi nettoppgaver 3b
●Kap 12
E: 1-2-3
F: 1-2-3
Klarer du 8-10 smilefjes på
hver oppgave?
https://podium.gyldendal.no/
mno1-4/3b?location=menuIte
m_12#menuItem_12
Jobb i 30 minutter

Gjør oppgavene på Stairs:
https://stairs1-4.cappelendam
m.no/oppgavetre/oppgavesa
mling.html?tid=1143702&sec_
tid=1140977
På spørsmål 18 (siste
spørsmål) må dere trykke på
streken dere skal skrive. Da
kommer ordet som skal
skrives opp.
Valgfri: Spill “go fishing” med
noen i familien eller syng og
dans “If you’re happy and you
know it”.
Gjør oppgavearket i
classroom.
Homework week 17.

Frist for kahoot kl. 12.00 i
dag.

Se supernytt
https://tv.nrk.no/serie/supe
rnytt
Lek utendørs med en i
familien din.
Kanskje du kan få hele
familien med på rødt lys?

Se supernytt
https://tv.nrk.no/serie/supe
rnytt
Gym: Finn
aktivitetsalfabetet i
strømmen. Stav navnet til
foreldrene dine og gjør de
øvelsene som hører
sammen med bokstavene.
Kanskje du kan gjøre både
fornavn og etternavn?

