Ukeplan for 3.trinn, uke 44 - 2020
Informasjon til hjemmet:

Forrige uke lagde vi skåler og annet av leire, og det var stor suksess. Men elevene må vise
en haug av tålmodighet, for det er litt av prosess å få alt ferdig. Men sånn er det jo
De var også veldig kreative på uteskolen da de lagde steinalderboplasser ved gapahuken.
De storkoste seg, og mange barn ville ikke avslutte prosjektet sitt.
Vi håper på bedre vær denne torsdagen, for da har vi planlagt bål igjen. Men dette er jo
væravhengig, så vi må nesten bare se an litt. Men uteskole får vi til uansett:)
Denne gangen har vi lagt ved et alternativt opplegg for de som er hjemme fra skolen pga.
sykdom i flere dager, og som er oppegående nok til å gjøre noe arbeid hjemmefra. Det er
ikke noe krav om at dette må gjøres, men et tilbud fra skolen. Det alternative opplegget er
knyttet opp mot det vi jobber med på skolen.
Vi fortsetter med koding på mandager. Vi har fått besøk av roboten Robi og oppgavene
står i kø de kommende ukene.
Vi fortsetter med multiplikasjon. 0-5gangen + 10gangen er de det er hovedfokus på nå i
starten. Vi jobber mye med ulike typer oppgaver i stasjoner. Viktig at dere hjemme
fortsetter å hjelpe til med å øve på dette. Det kreves øving for at denne skal sitte, og da
trenger den enkelte hjelp fra dere.

Kontaktinformasjon:
Skolens telefonnummer: 40911500.
SMS: 59444205. Send: 3A+tekst
Therese: 92607258.
Desiree: 92812775.
E-post: Therese.Sandersen@faerder.kommune.no
Desiree.Ostbye@faerder.kommune.no
Christina.Jonassen@faerder.kommune.no
Skolens webadresse: www.torodskole.no
Klassekontakter:
Janne Kristina Kjær-Halvorsen jannekkh@outlook.com

Tlf. 48047114

Vara: Anne-Lise Moe <alpmoe@gmail.com> Tlf: 415 05 125
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Dette skal du lære mer om denne uka:
•
•
•
•
•
•
•
•

Å skrive en fortelling fra steinalderen i Creaza
Dobbel konsonant
Lære om måter å holde kontakt på
Vikingtida
Skrive faktatekster
Jeg vet hva multiplikasjon er
Jeg øver på 0-5 gangen.
Jeg kan skrive regnefortellinger/ løse tekstoppgaver

Begreper:
•
•
•
•
•
•

Konge
Norrøn mytologi
Vikinger
Røvere
Før og nå
Multiplikasjon

Lekser:
Fag

Norsk

Matematikk

Hva skal du gjøre
Lese i Gaia 3:
Tirsdag: s. 58
Onsdag: s. 59-60
Torsdag: s. 61
(En voksen kan lese for deg hvis du synes
det er vanskelig å lese alt selv)
Jobb 30 minutter i multismartøving.

Hilsen Therese, Christina, Desiree, Steinar, Bodil og Siw.

Alternativt opplegg v/sykdom:
Regning

•

Multi Smartøving
https://tibet.gyldendal.no/access/l
ogin?site=smartexercisemulti

•

Lesing

Skriving

Øve
hoderegning
https://www.matematikk.org/trinn
1-4/regneregn/
http://www.gruble.net/matte/
https://www.matematikk.org/trinn
1-4/regnemesteren/

Lese:
Skolestudio.no (Velg en bok som passer
deg)
https://www.skolestudio.no/hei/
Tilgangskode på skolestudio: 6219911330
Salaby:
https://skole.salaby.no/34/samfunnsfag/historie/vikingtiden
Lage fortellinger i creaza. Bruk temaene vi
har på skolen som utgangspunkt:
steinalderen, bronsealderen, jernalderen og
vikingtida.
https://web.creaza.com/no/

