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❑ Les den ferdige fantasyfortellingen høyt for en voksen 
hjemme og få underskrift: ______________________ 

❑ Gjør ferdig den argumenterende teksten du begynte 
med på skolen. Del med kontaktlærer. 

❑ Skriv og forklar ukas begreper i Begrepsboka. 

❑ Jobb med oppgaver til 10-ukerskurset på skolen.  

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

❑ Jeg vet hva en argumenterende tekst er. 
❑ Jeg kan skrive en argumenterende tekst. 

❑ Jeg kan lese leseleksa med god flyt. 

❑ Jeg kan forklare ukas begreper. 

❑ Jeg kan lese og skrive øveordene. 
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Hvor stort er rommet? 

 
❑ Mål opp et rom hjemme, for eksempel stua, 

soverommet, badet osv.  

❑ Tegn en modell av et rommet. Husk å tegne dører, 

vinduer og møbler.  

❑ Skriv målene på modelltegningen og regn ut 

arealet av rommet.  

Oppgaven gjøres på eget ark, husk å bruk linjal 🙂  

 
❑ Jeg kan forklare ordene modelltegning 

og volum.  

❑ Jeg kan vise utregning på en oversiktlig 

måte.  
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❑ Les selv eller bli lest for, s 68 og 69 i Textbook. Les 

minst ett avsnitt høyt for en voksen hjemme og få 

underskrift: ________________________ 

❑ Gjør oppgave 19 på s 50 i Workbook 

❑ Skriv og forklar ukas begreper: terrible og existed 

Kan: Les s 64 og 65 i Textbook  

❑ Jeg kan lese en tekst på engelsk. 

❑ Jeg kan forklare og oversette engelske 

begreper. 
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❑ Gjør ferdig arket Atomer og Molekyler. ❑ 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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❑ Bruk internett til å finne ut hva disse samiske 

begrepene er: simle, lavvo, komse, noaide, 

runebomme, joik. Skriv og forklar i kladdeboka. 

❑ Jeg kjenner til Sametinget. 
❑ Jeg kjenner til samene i dagens Norge. 
❑ 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. 

 
 

  

Ukens begreper: 
Engelsk Naturfag Matte 

Terrible 
Existed 

Molekyler 
Rent stoff 
Blandinger 

Modelltegning 
Volum 
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