Der

Uke 4

Mosterøy skole
kunnskap og trivsel gror

Plan for 3a 


Ukedag:

På skolen:

Lekser:

Mandag 25.
januar

1. Norsk: Utenfor verden
2. Matte: Talljakt
3. Utegym
4. Stavskrift
5. K&H: Vinterby
6. K&H: Vinterby

Leselekse: Les s. 30

Tirsdag 26.
januar

1. Norsk: Utenfor verden
2. Norsk: Utenfor verden
3. Matte: Talljakt
4. Matte: Talljakt
5. KRLE: Kristendom

Leselekse: Les s. 31

Matte: Gjør mattearket i
beskjedmappa. Øv på 4 - gangen i 10
min. Se tips under! En voksen skal
spørre deg etterpå.

Naturfag: gjør s. 63 i Mylder. Få
hjelp av en voksen.
Si ukedager, måneder og årstider i
rett rekkefølge til en voksen.
Husk gymtøy og dusjsaker!

Onsdag 27.
januar

1. Matte: Multipliaksjon/Divisjon
2. Norsk: Utenfor verden
3. DKS
4. Naturfag:Hvordan har du det?
5. Kroppsøving: Grunnleggende
bevegelser
6. Kroppsøving: Grunnleggende
bevegelser

Leselekse: Les s. 32

Torsdag 28.
januar

1. Matte: Multiplikasjon/Divisjon
2. Norsk: Utenfor verden
3. Engelsk: Boy, I’m hungry

Leselekse: Les s. 33

Fredag 29.
januar

1. Matte: Multiplikasjon/Divisjon
2. Naturfag: Hvordan har du det?
3. Engelsk: Boy, I’m hungry
4. Norsk: Utenfor verden
5. KRLE: Takknemlighet

Tips 4-gangen!
Du finner gangesanger inne på salaby.
Bruk gjerne arket i beskjedmappa.
Du kan også gå inn på
gangetabellen.net

Engelsk: Les og oversett s 46 eller
47 i Textbook (evt. begge) Gjør s. 40
i Workbook.

Norsk: Skriv minst 5 faktasetninger
om leseleksa denne uka. Lag
overskrift og skriv hele setninger.

Informasjon:



Ukens mål:
Norsk: Elevene skal kunne skrive med sammenhengende håndskrift så andre kan
lese det. Elevene skal kunne skrive navnet på årstidene, månedene og ukedagene.
Elevene skal kunne lage eller bruke et tankekart for å gjenfortelle en tekst.
Matte: Elevene skal se sammenhengen mellom addisjon og multiplikasjon, og kunne
bruke dette i praktiske situasjoner.
Engelsk: Elevene skal kunne delta i samtaler om måltider og mat og uttrykke egne
ønsker og behov.
Sosial kompetanse: Takknemlighet; Det er når vi legger merke til og er glad for noe
som skjer...og sier det.

Elevene har fått et laminert multiplikasjonssark i beskjedmappa si. Det er supert hvis
dere øver med barna deres på dette hjemme. La arket ligge i beskjedmappa, for vi vil
bruke dette på skolen også.
Den siste uken har det vært mange våte føtter, fint om dere sjekker og sender med
noen ekstra par med sokker. Blir også fort vått på gulvet etter friminuttene også, så
hvis dere har, er det ikke dumt med innesko/tøfler.

Fravær: Husk å gi beskjed dersom en elev må være hjemme fra skolen. Ring skolens administrasjon
(51720300) mellom 08.00-08.45. Dersom eleven er syk over flere dager vil vi ha beskjed hver dag.

Hilsen Ingrid, Solrun, Marianne og Karen Anne
ingrid.von.sundt@stavanger.kommune.no
solrun.bjerga@stavanger.kommune.no
marianne.langseth.wikre@stavanger.kommune.no
karen.anne.hodnefjell@stavanger.kommune.no

