
 
 
              LEKSEPLAN for 7. trinn    UKE  43 

  

Sosialt mål: Jeg holder det ryddig i tingene mine  
 

Læringsmål / tema i fagene denne uken: 

Norsk: lære å lytte til andre, uttrykke og begrunne egne 

meninger og å vise respekt for andres meninger. 

Samfunn: De store oppdagelsesreisende.  KuH: Jeg kan jobbe godt med tegnemappen. Jeg vet 

hvordan jeg kan tegne i perspektiv. 

Matte: Statistikk: Sannsynlighet Naturfag: Energi Musikk: Kreativ dans. Begynne arbeidet med å planlegge 

dansen og gjennomføringen. 

Engelsk: Grammar: irregular verbs/textwriting  

 

KRLE: Fremføring. Krø:  

Mandag – Sirkeltrening, styrke 
Fredag – Elevtime 

    

Tirsdag 24 Onsdag 25.oktober Torsdag 26.oktober Fredag 27.oktober 
Matematikk:  
Oppgavebok side 32, oppgave 2.37 
+ 2.38. Husk å svare med hel 
setning. 
 
 
Norsk: Ark med leseforståelse: Gjør 
oppgavene «hva forteller teksten» 
Skriv på arket du fikk på skolen. 
 
 I løpet av uken skal du skrive 
øveordene i norskboken og øve på 
dem til du er helt trygg på 
skrivemåten. 
 
 

Naturfag:  
Les side 119 i Yggdrasil. Forklar 
med egne ord hvordan råoljen blir 
raffinert. Gjerne lag en tegning til. 
 
Lesing: Les 20 min i egen bok.  

Matematikk:  
Oppgavebok side 33, oppgave 2.40 
+ 2.41. 
 
Engelsk:  
Finish the worksheet about verbs.  
 
Norsk: På torsdag skal vi ha 
diskusjon om mobilbruk i klassen. 
Elevene som sitter på vindusrekken 
og de første på midtrekken skal finne 
argumenter for mobilbruk i skolen, 
de argumenter mot. Skriv ned minst 
to argumenter. 
 

KRLE: Skriv ut og øv på fremføring 
av personen du skrev om forrige 
uke. 
 
Lesing: Les 15. min i egen bok. 
Skriv et avsnitt om det du har lest. 
Husk temasetning og 
kommentarsetninger. 

Huske på: Huske på: Huske på: Huske på: 

 



   Diktat og gloseprøve 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Vi håper at alle har hatt en kjekk høstferie og er klar for de siste månedene av året 2017, det er vi 

 Denne uken vil det bli lesetester: Carlsten og ordkjedetest på tirsdag og torsdag 
Telefon: Skolen: 
51 97 48 40 

Trinnet: 
51 97 48 55 

E-post: 

geir.helland@sandnes.kommune.no 
aastrid.bolstad@sandnes.kommune.no 
 
 

 
 

UKAS GLOSER                

be – was – been - være 

beat – beat – beat - slå 

become – became – become - bli 

begin – began – begun - begynne 

bend – bent – bent – bøye  

 

 

 

UKAS ORD (diktatord) 
Ord med æ-lyd 
hærverk  
dessert 
forsterke 
terning 
lerret 
beherske 
veterinær 
morderne 
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