Oversikt over tema, arbeidsoppgaver og læringsmål.
Matematikk:
Tema: Mønster
Begrep:
Til hver leksedag: Jobb på din Ipad i 15 minutter til
hver leksedag.
Gå inn på Multi sine nettsider. Bruker du denne
linken kommer du rett til nettsiden:
https://podium.gyldendal.no/MNO14/1a#menuItem_3
Velg mønster, oppgaver på bokstaven E og F.
Læringsmål:
Jeg kan lage egne mønster med ulikegjenstander og
jeg kan tegne et mønster.

Samfunnsfag:
Tema: Dinosaurer
Læringsmål:
Jeg vet navnet på tre dinosaurer og to kjennetegn
med de.

Norsk:
Tema:
Oppgaver å gjøre: Imal kopiark. Øv deg på å skrive bokstavene
riktig. Øv deg på Ipad først, tre ganger pr. bokstav, deretter med
blyant på kopiark.
Følgende bokstaver er til hver leksedag: Se framgangsmåte for
innlæring på eget ark. (Imal)

Uteskole/Naturfag/Norsk/Digital:
Tema: Dinosaurer i Trias.

Læringsmål:

Mandag: -u
Tirsdag: -d
Torsdag: Repetisjon av –u og –d
Individuelle tilpasninger: Noen elever må trene ekstra på noen av
bokstavene vi har gjennomgått. Tren i heftet vi sender med hjem.
Læringsmål:
Jeg kan skrive og forme bokstavene riktig.
Jeg vet hvilken bokstavlyd ukas bokstaver har.
NB: Det er viktig at elevene lærer seg bokstavlydene og ikke
bokstavnavnene, da det er bokstavlydene vi bruker når vi leser.
Engelsk:
Tema: I klasserommet
Læringsmål: Jeg vet og kan disse ordene: door - dør, window-vindu,
mirror- speil, table-bord.

Krle:
Tema: Å være høflige.
Læringsmål: Å utrykke tanker om respekt for
andre mennesker. Snakke sammen om hva
det vil si å være høflig.
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Beskjeder til foreldre:
*Alle elever har nå fått lånekort på Bokbussen. Alle kortene oppbevares på skolen. Jeg har sendt dere elevenes lånenummer i chat på Teams. Via
selvbetjening på nett kan du søke i samlingen til Fylkesbiblioteket og bestille materiale som tas med så snart det er ledig. Gå inn på denne
nettadressen: https://www.tfb.no/cgi-bin/m2-bokbuss
*I neste uke, uke 39, er det skoleonsdag. Det er skoleonsdag i alle uker som går opp i tregangen: 39-42-45-48-51
*På torsdag er det uteskole i de tre første timene. Det er fint om elevene kommer i uteskoleklær denne morgenen, så kan vi gå på tur med en
gang skoleklokka ringer. Ser at noen av elevene har fått mageveske til å ha drikkeflaske og ei halv brødskive eller en liten mellombar i. Det
anbefales at elevene har en slik mageveske, da det er greit å ha mindre å bære på.
*Vi jobber videre med temaet Dinosaurer. I denne uka skal vi se to filmer med «Lillefot og vennene hans». Filmene handler om fem foreldreløse
dinosaurer, anført av apatosaurusen eller «langhalsen» Lillefot, som reiser gjennom en verden i ruiner. De sørger over tapet av sine familier, og forsøker
å holde sammen slik at de selv skal kunne overleve. Målet med reisen er å nå den store dalen som ikke er rammet av katastrofer, der dinosaurer kan leve
lykkelig.
*Elevene er flinke til å ta vare på sine Ipader. Vi øver oss på å slå av Ipaden helt etter at den er brukt. I tillegg øver vi oss på å skrive inn
Brukernavn og passord. I denne uka vil jeg at dere trener hjemme på det også.
*Husk at alle elever må vaske hender før de drar hjemmefra, og når de kommer hjem igjen etter endt skoledag!
*Høstferie er i uke 41.
*Skoleårets første planleggingsdag er 23.november.
* Ta kontakt med kontaktlærer Camilla om det er noe du lurer på. Enten på mobil: 47701806 eller e-post: camilla.yttereng@hitra.kommune.no

