Hjemmeskole uke 14
En “vanlig” dag med hjemmeskole er tenkt slik som dette:
1.
2.
3.
4.

Stå opp, stell deg og spis frokost. Sjekk google classroom, 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.

Denne uka starter vi opp med Google Meet. Her skal vi snakke gruppevis, og dere vil møte lærer og noen medelever. Sjekk ut eget skriv på
skolens hjemmeside, under fanen “Lekseplaner”. Godt jobbet! Nå er det ettermiddagstid og mer tid til frivillige aktiviteter. Avtal med de
voksne hvis du velger mer fri på dagen. Da passer det med litt mer skolearbeid på ettermiddagen.
Matte:
Dersom dere har noen spørsmål angående matte eller mattelekse kan dere kontakte Gro. Det er også her dere leverer grublisene.
Telefon: 97537187.
Bibliotek
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.
Du kan også ringe alarmtelefonen. Alarmtelefonen sitt telefonnummer er 116 111 og den er nå åpen hele døgnet. Det er gratis å ringe og alle
telefoner blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge. Du også sende SMS til tlf: 417 16 111 eller epost til
alarm@116111.no

Uke 14

Norsk

Mandag

Logg inn med Feide
brukernavn og passord:
https://app.lesemester.n
o/client/teacher/library/
1165
Les og lytt til faktaboka
“Liv i universet”
(Skru av lyden på
læringsbrett eller pc når
du skal lese)
Skriv ned 6
faktasetninger du lærte i
denne boka. Dette skal
gjøres i Google
Classroom.

Matte

Engelsk

Annen lekse

Gå inn på Salaby 3-4 klasse og Test yourself:
Lek ute med en eller flere i familien.
https://www.lokus.no/open/questelevne
matte
https://skole.salaby.no/3-4/mat ttsted3/Boy-I-am-hungry/Test-yourself
Se supernytt
ematikk
https://tv.nrk.no/serie/supernytt
● Gå inn på:
Matte, pluss, fly med
dragen.
Begynn på nivå en
eller to slik at du blir
kjent med hvordan du
skal jobbe. Jobb i 10
min.
Fly med dragen / Pluss /
Matematikk / Byparken

● Gå inn på: Matte,
PÅSKEKRIM:
minus, parker
Se 1. episode av Salaby
motorsyklene
sin påskekrim, her møter
Parker motorsyklene / Minus /
vi Salami.
Matematikk / Byparken
https://www.salaby.no/p
aske-i-salaby/1-4-trinn/p
● Gå inn på: Matte,
askeklassiker-en-slags-pa
tekstoppgaver, nivå
skekrim/episode-1-et-my
1eller 2. Jobb i 10 min
sterium-tar-form
Tekstoppgaver

Husk:
Quarter past - kvart over
Quarter to - kvart på

Øv på glosene på Quizlet:
https://quizlet.com/494490220/3rd-grad
e-week-14-flash-cards/?funnelUUID=1fd
9375a-13ed-41be-926f-1054add44541
Øvesetninger:
1. I am hungry.
2. I am thirsty.
3. Can I have the ______,please?
4. Here you are.

Valgfritt:
Kanskje dere kan lage noe av dette
hjemme? Det er ikke alle som har så
mye utstyr, så her må man kanskje
tenke litt kreativt. Det går også an å
tegne fra Øisteins blyant, eller art for
kids. Send gjerne et bilde av det dere
lager til kontaktlærer.
https://hvaskalvilage.com/?fbclid=IwAR
2f_ivuZcQesNR40XLBbPE4j7d6VgsEabiu
BEKxzGhBjSXzxrr6hUexeG8

Tirsdag

Hvordan var det å gå på
skolen før i tiden?
Ring en besteforelder
eller snakk med en av
dine foreldre.
Skriv en liten tekst hvor
du får med likheter og
ulikheter.
Teksten skal være minst
10 setninger.

I dag og i morgen skal du
jobbe med en oppgaven som
ligger på Google classroom.
Den ligger under kursarbeid, i
mappa som heter
matematikk.
Oppgaven heter, Matte uke
14.
Oppgaven skal ikke leveres før
i morgen.
Lykke til:)

Lurer du på noe ta kontakt
PÅSKEKRIM:
med Gro på tlf 97537187.
Se 2. episode av Salaby
sin påskekrim, her møter
vi Salami.
https://www.salaby.no/p
aske-i-salaby/1-4-trinn/p
askeklassiker-en-slags-pa
skekrim/episode-2-paske
honene

Øv på glosene på Quizlet:
https://quizlet.com/494490220/3rd-grad
e-week-14-flash-cards/?funnelUUID=1fd
9375a-13ed-41be-926f-1054add44541
Øvesetninger:
1. I am hungry.
2. I am thirsty.
3. Can I have the ______,please?
4. Here you are.
Common words: Øv på uttale av de 50
første ordene:
https://www.imeskole.no/index.php?pag
eID=292

Løp 3 runder rundt huset ditt.
Gå deg en liten tur, triks med ball, hopp
tau eller annen fysisk aktivitet.
Se supernytt
https://tv.nrk.no/serie/supernytt

Onsdag

Arbeid med oppgavene
på Salaby. (Bruk feide
brukernavn og passord)
https://skole.salaby.no/3
-4/norsk/ov-pa-skriving/s
ammensatte-ord
Du skal gjøre en runde
med alle oppgavene i
disse:
* Ordspill.
*Tre på rad.
*Rebus.
*Gåter.
PÅSKEKRIM:
Se 3. episode av Salaby
sin påskekrim, her møter
vi Salami.
https://www.salaby.no/p
aske-i-salaby/1-4-trinn/p
askeklassiker-en-slags-pa
skekrim/episode-3-den-u
lykkelige-kaninen

Løp 3 runder rundt huset ditt.
Jobb videre med oppgaven fra Test yourself:
https://www.lokus.no/open/questelevne
Gå deg en liten tur, triks med ball, hopp
i går på Google classroom.
ttsted3/Boy-I-am-hungry/Test-yourself

Trykk levér når du er ferdig.
I morgen skal jeg møte dere på
google meet. Gå inn på google
classroom og finn tidspunktet du
skal møte meg, det ligger i
strømmen.

Husk:
Quarter past - kvart over
Quarter to - kvart på

Common words: Øv på uttale av de 50
første ordene:
https://www.imeskole.no/index.php?pag
eID=292

tau eller annen fysisk aktivitet.
Valgfritt, men veldig gøy: Gjør dette

eksperimentet sammen med en voksen som
filmer deg når du utfører forsøket. Send film
på MMS eller mail til kontaktlærer. Forklar
gjerne på filmen hvorfor du tror at det som
skjer skjer.

Torsdag

Avtal med mamma eller
pappa:

I dag skal vi begynne med nytt
kap i Multi. Jeg tenkte jeg
skulle møte dere på Google
Finn ut en middag dere skal meet for en samtale. Har du
lage sammen.
lyst til å se litt på hva vi skal
Skriv en oppskrift med hva snakke om, kan du se i multi
du trenger, hvor mye du
3b på side 48-49

trenger av ingrediensene og
hva som må gjøres. Ta
gjerne bilder underveis i
prosessen, og når maten er
ferdig.
Skriv dette i oppgaven i
Google Classroom, men
IKKE LEVÉR før i morgen.
(Les gjerne fredagens lekse
i dag)

Prøv og vær klar når det er din
gruppe som skal møte meg på
meet. Ha multiboka åpen på
side 48-49

Etter samtalen skal du gjøre
side 49 i Multi 3b. I stede for å
måle, kan du gå rundt i huset
og lete etter vinkler som er:
PÅSKEKRIM:
● Rett vinkel - 90°
Se 4. episode av Salaby
● Stump vinkel - mer en
sin påskekrim, her møter
90°
vi Salami.
https://www.salaby.no/pas
● Spiss vinkel - mindre
ke-i-salaby/1-4-trinn/paske
en 90°
klassiker-en-slags-paskekri
m/episode-4-fest-eller-forf
erdelse

Common words: Øv på uttale av de 50
første ordene:
https://www.imeskole.no/index.php?pag
eID=292

Se supernytt
https://tv.nrk.no/serie/supernytt
Fikk dere til en danseøkt med familien
forrige uke? Denne oppgaven er
fortsatt frivillig;)
Få med deg mamma eller pappa på
en liten danseøkt.
https://www.youtube.com/watch?v=
ymigWt5TOV8

Fredag

Fortsett å skrive i det
dokumentet du skrev
oppskriften i går.
Fortell hvordan maten
smakte, hvem som spiste
den, var det noe som
kunne ha vært gjort
annerledes? Og legg ved
noen bilder som du tok i
går. Maks 4 bilder.

PÅSKEKRIM:
Se siste episode av
Salaby sin påskekrim, her
møter vi Salami.
https://www.salaby.no/p
aske-i-salaby/1-4-trinn/p
askeklassiker-en-slags-pa
skekrim/episode-5-finale

Jobb med side 50, 51 og 52 i
Multi 3b. Få en voksen til å
signere på sidene når du er
ferdig.

●Bruk øvesetningene og ordene du har
lært under et av måltidene med
familien din:
fork, knife, spoon, plate, glass
1. I am hungry.
2. I am thirsty.
3. Can I have the ______,please?
4. Here you are.
Oppgave på Google Classroom:
English Homework. Week 14.

Frivillig: Arranger filmkveld med familien
Lag en tegning eller et maleri:
https://hvaskalvilage.com/2020/03/21/l
andskap-i-regnbuefarger/

