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Beskjeder til hjemmet:
Alle utdragene til Bokslukerprisen ligger som lydfiler på nettsiden:
https://bokslukerprisen.no/
Det er høstferie i uke 40. Vi sees igjen mandag 11.oktober.
Det er lurt å lese mye i høstferien. Ta gjerne turen ned til biblioteket i Alleen
for å låne deg noen ekstra bøker. Registrer alt du leser på: www.norlijunior.no.
Hvem leser mest i høstferien av A og B?

Lekse til:

Lekser

HUSK

Tirsdag:

Matte: Gjør ark – før inn i lekseboka

Bibliotek

Engelsk: Rød: Les s. 30-31 i TB. Oversett så godt du
kan.
Gul: Les og oversett s. 43 i TB. Tren på å lese med
innlevelse.
Skriv fokusordene og de uregelrette verbene i
gloseboka.

Onsdag

Lesing: Les utdraget fra Bare Victor i Bokslukerprisen.
Skriv ned hva du likte/ ikke likte med utdraget på
notatsiden i boka. Husk å registrere på Norlijunior.

Torsdag

Norsk: Les 20 minutter i selvvalgt bok. Husk å
registrere på Norlijunior!
Matte: Gjør ark – før inn i lekseboka

Fredag

Lesing: Les utdraget fra Hør`a dagbok i
Bokslukerprisen. Skriv ned hva du likte/ ikke likte med
utdraget på notatsidene i boka. Husk å registrere på
Norlijunior.
Engelsk: Rød: Les s. 45 i TB. Oversett så godt du kan.
Gul: Les s. 45 i TB. Oversett så godt du kan.
Øv på fokusord og uregelrette verb.

GYMTØY
Joggesko og
badetøy (for
de som vil
bade).

.

Kunnskapsmål:
Norsk: Lære å finne og forstå noen litterære virkemidler.
Matematikk: Jeg kan multiplisere og dividere med flersifrede tall.
Engelsk: Forstå hva en Bollywoodfilm for barn handler om ved å lese
baksideteksten til et filmcover. Kunne samtale om personer og innhold i Romeo
and Juliet.
Sosialt mål: Jeg aksepterer forskjeller.

Focus words
English

Red
Norwegian

struggles
trapped
tiny

vansker
fanget
bitte små

dagger
gather
feud
stabs
watchmen

dolk, kniv
samle seg
feide
knivstikker
vakter

Past tense
broke
brought

Perfect participle
broken
brought

Norwegian
å brekke
å bringe

English

Yellow
Norwegian

Irregular verbs
Infinitive
to break
to bring

Renate mail: renate.love.saetren@lyngdal.kommune.no
Elsa mail: elsa.gyland@lyngdal.kommune.no
Ole Fredrik mail: Ole.Fredrik.Hananger@lyngdal.kommune.no
Adresse til skolens hjemmeside:
https://www.lyngdal.kommune.no/no/meny/skoleoversikt/aa-barneskole/
- Fravær/ beskjeder skal nå inn i Tieto- appen.
- Beskjeder må gis før klokka 08.15. Etter dette må man ringe skolen.
- Skolen sitt telefonnummer: 41 86 89 12
- Ukeplanen legges ut på hjemmesiden hver uke.

Forslag til skolearbeid ved hjemmeskole (de første dagene.)
-

Lese hyllebok 20 min.
Lytt til lydbok på Salaby: https://skole.salaby.no/5-7/biblioteket
Jobb 20 min. videre i matteboka di.
Jobb 20 min på Salaby på matte.
Jobb 20 min på Salaby på engelsk. Practise your reading.

