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❑ Les s. 136 – 139 i Leseboka. 
❑ Lag minst fem spørsmål som du ville ha stilt Fridtjof 

Nansen. Skriv i norsk kladdebok. 
❑ Finn ut mer om Fridtjof Nansen ved å bruke ulike 

kilder. Skriv i norsk kladdebok. 
❑ Jobb med oppgaver til 10-ukerskurset på skolen.  

❑ Les og øv godt på øveordene du har fått på ark. 

❑ Jeg kan lese leseleksa med god flyt. 

❑ Jeg forstår hva jeg leser. 

❑ Jeg vet hva et intervju er. 

❑ Jeg kan formulere spørsmål. 

❑ Jeg kan lese og skrive øveordene. 
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❑ Les selv eller bli lest for, s 90-93 i Textbook. Les 

minst to av avsnittene på s 90/91 høyt for en 

voksen hjemme og få underskrift: 

________________________ 

❑ Se på bildene på s 92/93 og tenk igjennom hvilken 

av oppfinnelsene som er mest nyttig for oss 

mennesker. Dette skal vi også snakke om på 

skolen. 

❑ Gjør oppgave 6 og 7 på s 70 i Workbook 

❑ Jeg kan lese en tekst på engelsk. 

❑ Jeg kan fortelle om en oppfinnelse på 

engelsk. 
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❑ Fortell hjemme hvilke forsøk med kjemisk 
reaksjon du har vært med på. 
 

❑ Jeg vet hva verden er bygd opp av. 
❑ Jeg vet hva atomer og molekyler er. 
❑ Jeg kjenner til kjemiske reaksjoner. 
❑ Jeg kjenner til nanoteknologi. 
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❑ Gjør ferdig arket om Finneskatten du startet med i 
forrige uke. Du har limt det inn i kladdeboka. 

❑ Snakk med familien din om hvilke klimatiltak dere 

har hjemme, f.eks søppelsortering. Skriv i 

samfunnsfag-kladdebok, sett Klimatiltak hjemme 

som overskrift. 

❑ Jeg vet litt om hvilke klimautfordringer 
verden står overfor. 

❑ Jeg vet noe om hvordan man kan 
informere om og bevisstgjøre folk på 
klimaforandringene. 
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❑ Gjør de to arkene dere fikk utdelt på mandag. 

(«enhetskryssordet» og «viktige enheter 3») 

❑ Prøv deg på ukens grublis. 

 

❑ Jeg vet betydningen av enhetene. 

❑ Jeg vet hvilke enheter som hører 

sammen.  
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