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OPPGAVER 

 

LÆRINGSMÅL 
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❑ Les s. 130 - 135 i Leseboka. 
❑ Gjør oppg. 16 – 20 s. 135 i Leseboka. Skriv i norsk 

kladdebok. 
❑ Lag minst fem spørsmål du ville stilt Kristoffer 

Columbus. 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. 

 

E
n

g
e

ls
k

 

❑ Les selv eller bli lest for, s 78 og 79 i Textbook. Les 

dagboken til minst en av personene høyt for en 

voksen hjemme og få underskrift: 

________________________ 

❑ Gjør oppgave 37 og 38 på s 60 i Workbook 

❑ Jeg kan lese en tekst på engelsk. 

❑ Jeg kan skrive fakta om en person jeg 

har lest om. 
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❑ Fortell hjemme hvilket forsøk med kjemisk 
reaksjon du har vært med på. 

❑ Prøv å forklare noen hjemme hva en kjemisk 

reaksjon er. 

❑ 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 arket med samiske begreper du limte inn i 

samfunnsfag kladdeboka forrige uke. 

❑ Jeg kjenner til hvordan samefolket har levd 
opp gjennom tidene. 

❑ Jeg kjenner til samenes gamle tro. 
❑ Jeg kjenner til forholdet mellom samer og 

nordmenn i eldre tid. 
❑ Jeg kjenner til kampen om de samiske 

områdene. 
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 HUSK: Vi har begynt på Multi 6 b.  

 

Bruk tabellen du fikk utdelt som et hjelpemiddel 

dersom du trenger det.  
❑ Gjør oppgave 5.20 på side 12. (fyll ut tabellene) 

  

 

❑ Jeg kan vise omgjøring mellom ulike 

målenheter som mg, g, hg og kg. 
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