
 Onsdag 22.april 

  

God morgen til verdens beste 5.trinn        

Bergarter 

I dag skal du bli kjent med de tre hovedbergartene. Du skal også bli kjent med et utvalg 

bergarter som man kan finne her i nærmiljøet. Hvis du ser rundt deg, vil du fort legge 

merke til at det meste du omgir deg med har noe med stein å gjøre. Vårt fylkes geologi 

startet for 280 mill. år siden da jordskorpen delte seg og store lavamasser veltet opp 

fra sprekker og vulkaner. Lavamassene la seg i kilometertykke lag.  

• Se denne lille snutten som handler om de tre hovedbergartene. 

https://www.nrk.no/video/5705 

• Her ser dere en bildeoversikt over de bergartene som er typiske for vårt 

nærområde.https://www.vestfoldgeologi.no/Bilder/kart/index.html 

• Ta deg en rusletur i nærområdet ditt. Kanskje du finner noen eksempler på 

noen av disse bergartene (steinene). Skriv navnet på de bergartene du finner 

i Book Creator. Om du vil kan du også lime inn et bilde av en eller flere av de 

steinene du finner.  

• Hva betyr geologi? 

Kan dere finne navnet på fylkessteinene til tidligere Vestfold fylke?  

Skriv navnet på steinen og skriv minst tre setninger som beskriver denne 

steintypen. Lim gjerne inn et bilde. Er steinen prikkete, stripete eller lag på lag? 

Ekstra: Hva med fylkessteinen til tidligere Telemark fylke? Om du vil kan du skrive 

tre setninger som beskriver også denne steinen. 

K&H 

Tegn eller mal ditt eget fantasi istidsdyr 

Tenk deg hvordan et dyr som levde under istiden ville sett ut. Skriv kort om dyret og 

hvilke egenskaper dyret har (hva dyret spiser, hvor det bor, om det løper fort osv.) og 

hvorfor dyret trenger egenskapene for å overleve under istiden. Tegn eller mal dyret 

ditt, ta bilde og sett det inn i boken  

Norsk 

Se nøye på bildet på side 56 og 57 i Salto 5B. Skriv fem setninger om ting du ser 

der. Skriv i Book Creator. Les teksten på side 57 og 58. 

 

Lykke til med dagens oppgaver! Hilsen Andreas, Ingrid, Una, Rebekka, Lisa og 

Mona        

https://www.nrk.no/video/5705
https://www.vestfoldgeologi.no/Bilder/kart/index.html

