Mandag 20.april uke 17
GRATULERER MED DAGEN TIL NINA! Hun har jubileum i dag og fyller 6 x
10 år!!! HURRA!!!

Alle som vil kan sende Nina en e-post med en gratulasjonshilsen og kanskje
bilde av en hyggelig tegning?

Ninas e-postadresse: Nina.Tangerud@faerder.kommune.no
Snart skal skolene åpne igjen! Vi venter spent på retningslinjer for hvordan vi
skal gjøre det hos oss på Oserød. Dere skal få informasjon når vi vet mer.
Tips: Se Supernytt med barna og snakk med dem om innslagene. I episoden fra
17. april er det et innslag om de danske elevene som er tilbake på skolen!
Supernytt
Bøker på norsk og engelsk finner du her
Lesekloden finner du her
Salaby

Kommunen ønsker at elevene besvarer spørreundersøkelsen under innen den
24.april. Det dreier seg om innkjøp av programvare. Fint hvis dere tar en titt,
selv om deler av undersøkelsen kanskje passer best for de litt eldre elevene.
Elevenes svar kan påvirke valgene som blir tatt.
Elevspørring om programmer i Færder-skolen

Verdens smarteste 3.trinn 😊
Norsk

MÅ
Denne uken starter vi med kapittel
10 i Kaleido “Om gjenger, pyser og
helter”. Du skal lese og gjøre
oppgaver om bøker, særlig om
bøker som handler om gjenger.
I dag skal du lære hva en
vaskeseddel og bokomtale er.
Les om boka “Verdens farligste
gjeng” på s.90 og 91. For noen vil
det være et godt hjelpemiddel å
bruke Brettboka.

Matte

KAN
Jobb med oppgaver
fra Lesekoloden og/
eller les i egen bok.

Du finner mange
bøker som du kan
lytte til på Salabynorsk-bibliotek.

Svar på de tre kulepunktene på
s.91. Husk hele svarsetninger. Skriv
i rød skrivebok eller på PC.
I dag arbeider vi med
Denne burde prøves:
mengdetrening i 3- og 4-gangen i Her er det
Multi s. 96
morsomme gangespill
og nye utfordringer.
Multi nettoppgaver kap 14
Eller kanskje du bare
D 1 og 2 (D3 er frivillig)
vil øve for å bli
tryggere på
https://podium.gyldendal.no/MNO1gangetabellen?
4/3b#menuItem_14

https://www.gangetabelle
n.net/

Engelsk

Vi starter også på et nytt kapittel i
Stairs som heter «Family». Du skal
lese og skrive ord og setninger om
familien.
Les s. 80 i Textbook «My family»,
minst tre ganger. Det er lurt å
lytte til teksten i «Brettboka».

Skriv verset «My
family» på ark eller
PC.
Finn en engelskbok
her

Skriv familieordene på s. 79 på ark
eller PC.

Diverse

Sykle eller gå en tur på 20
minutter. Ser du hvitveis noe sted?
Plukk gjerne med deg noen hjem til
mamma eller pappa.

Kunst og håndverk:
Denne uken skal vi
dekorere fine
steiner. Finn noen
glatte, lyse steiner!

Gå inn på NRK TVSe denne episoden av
Villa Mekk. Her
lærer du om

vektstang og
mekanikk!

Hilsen Unn, Nina, Henriette, Grete Lill og Tone

