
UKE 5 
  
UKAS TEMA: GAMLE EGYPT 
  
UKAS BEGREPER: Papyrus, illustrasjoner, Sphinx, sarkofag, hieroglyfer.   
         

Klokken Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

  
08:30 - 
10:00 

Lesekvart 
  

UKAS MÅL 
  
                        
  

Lesekvart 
  

Matematikk 
/ 

Norsk 
I/ 

Engelsk 

Lesekvart 
  

Gå gjennom ukas mål og 
samtale om dette.  

  
  

Lesekvart 
TEMA 

  
Kroppsøving: Innegym, 

husk innesko :) 
  

PALS 

Lesekvart 
Logg  

  
  
  

 10:00-10:15 Pause Pause Pause Pause Pause 

  
10:15 - 
11.15 

KRLE Matematikk 
/ 

Norsk 
 / 

Engelsk 

Uteskole for HW 
Matematikk for CC 

  
Vi går til Teieskogen 

TEMA 
  

Kroppsøving: Se 1.time 
  

PALS 

  
TEMA 

11:15-12:00 Mat & storefri Mat & storefri Mat & storefri Mat & storefri Mat & storefri  

  
12:00 – 
13:00 

Norsk/Tema 
  
  

Matematikk 
/ 

Norsk 
/ 

Engelsk 

Husk: varme klær og sko, ekstra 
votter/hansker, godt med drikke 

og bålmat for de som ønsker 
det. Hvis dere har vedkubbe, er 

det også supert!  

TEMA 
  

Kroppsøving: Se 1.time 
  

PALS 

  
TEMA 

  

13:00-13:15 Pause Pause Pause Pause Pause 

13.15 Tema/ Norsk 
  

Slutt: 14.00 

  
  

Slutt: 13:00 

Uteskole for all 
  

Slutt: 14:15 

Klassens time 
  

Slutt: 14:15 

Oppsummering 
  

Slutt: 14.00 

  



UKE 5 
                                                                                                   

• Hver mandag blir det servert ferske rundstykker. Hver enkelt elev må ta med seg pålegg som hun/han 
skal spise, og smørekniv til å skjære opp rundstykkene. 

• Vi går i gang med et nytt spennende tema som skal gjennomsyre flere fag: Gamle Egypt 

Vi skal lære om:  
• Oppfinnelser og skriftsystem 

• Elven Nilen og livet i det gamle Egypt 

• Farao, pyramider og mumier 

  
                                                       UKESLEKSER 
BLÅ   RØD 

Norsk: 
• Leselekse om mumier 
• Lese nonord-liste  
• ØVE PÅ MÅLA  
• Velg minst to av ukas bergreper. 

Lag en setning med hvert av 
dem. 

  
  
Engelsk:  
Les "Facts about Egyptian mummies" 
(utdelt ark) og gjør tilhørende oppgave 
som står nederst på arket.  
  
  
  
Matematikk: 
Matematikkark i leksehefte 

Norsk:  
• Leselekse om  mumier 
• Lese nonord-liste  
• ØVE PÅ MÅLA 
• Velg minst tre av ukas bergreper. Lag 

en setning med hvert av dem. 
  
  
  
Engelsk:  
Les  "Facts about Egyptian 
mummies" og "How they made a 
mummy" (utdelt ark).  
Gjør oppgavene til en av tekstene.  
  
  
Matematikk: 
Matematikkark i leksehefte 
  

Norsk: 
• Leselekse  om  mumier 
• Lese nonord-liste  
• ØVE PÅ MÅLA 
• Velg minst fire av ukas 

bergreper. Lag en setning med 
hvert av dem. 
  
  
Engelsk:  
Les "Facts about Egyptian 
mummies" og  "How they 
made a mummy" (utdelt ark). 
Gjør oppgavene til  tekstene.  
  
  
Matematikk: 
Matematikkark i leksehefte 
  



UKE 5 

Mål for uka:  
Norsk: Jeg kan skrive, lese og forklare ukas begreper 

Jeg kan fortelle om Tutankhamon, mumier og Anubis, 

Tema  Jeg lager en tekst om mumier og illustrerer. 
Jeg lager en tekst om Tutankhamon og illustrerer. 
Jeg lager en tekst om Anubis og illustrerer 

Matematikk: Jeg kan forskjellen på todimensjonale og tredimensjonale figurer 
Jeg kan kjenne igjen forskjellige todimensjonale figurer (s.106 Multi 
5a) 

Engelsk:  Jeg kan skrive, lese og forklare ukas begreper (på engelsk) 
Jeg kan gjenfortelle det jeg leser. 

PALS: Jeg går rolig i gangen. 
Jeg rekker opp hånda når jeg skal si noe 
Jeg kommer inn til timen når det ringer. 
Jeg er rolig i timene 

 
  
Skolens hjemmeside: 
www.vestskogenskole.no 
Vilde (4A) e-post:  
vilde.fjellhaug@faerder.kommune.no  
Nina C. (4B) e-post:  
nina.constance.elgaaen@faerder.kommune.no 
Markus (4C) e-post:  
markus.stoen.heien@faerder.kommune.no   
Ida e-post:  
Ida.solerod.jahren@faerder.kommune.no  

Tlf Nøtterøyskolene / sentralbord: 
40 91 15 00  

  
Skole-sms:  
SKOLE: Send 5(melding) til 
59 44 42 06  

  

 
  

http://www.vestskogenskole.no/
http://vilde.fjellhaug@faerder.kommune.no
http://nina.constance.elgaaen@faerder.kommune.no
http://markus.stoen.heien@faerder.kommune.no
Ida.solerod.jahren@faerder.kommune.no%20
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