
LEKSEPLAN 7A, 7B.           UKE: 42 
MÅL 

● Lesing: Du skal kunne lese et bredt utvalg av tekster, og reflektere over innhold og 
form. 

● Norsk: Du skal vite hva som kjennetegner en god fortelling. 

● Matematikk: Du skal kunne dividere et flersifret tall med et ensifret tall.  

● Engelsk: Du skal  kunne skrive en jobbsøknad. 

● Naturfag: Jeg kan beskrive hvordan noen fugler og andre dyr klarer 

seg på fjellet om vinteren. 

● Samf.fag:Du skal kunne plassere viktige land og hav på kartet. 

 
 TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
Norsk 
 

Les og gjenfortell s. 125-128 i Safari 
lesebok A. 
 

Les og gjenfortell s. 129-131 i Safari 
lesebok A. 
 

Les og gjenfortell s. 132-133 i Safari 
lesebok A. 
Øvebok: Oppgave 50 og 51. 

 

Mat. Jobb 15 minutter med Multi Smart 
Øving.  

Jobb 15 minutter med Multi Smart 
Øving.  

Jobb 15 minutter med Multi Smart 
Øving.  

Jobb 15 minutter med Multi Smart 
Øving.  

Engelsk Learn new words. Learn by heart the 
next 5 irregular verbs p.238:  Lær 
bøyningen utenat. 

 Finish the writing of  your job 
application. Look at p.38 in the 
textbook. Write at least 100 words. 

 

Samf./ 
naturfag 

   

Husk utegymtøy! 

 
 

Husk utegymtøy! 
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 Det blir kakesalg fredag 27.oktober. 
Mer informasjon senere. 

to apply for a job = å søke på en jobb 
be polite = vær høflig 
to explain = å forklare 
babysitter = barnevakt 
paragraph = avsnitt 
to censor = å sensurere 
promotion = forfremmelse 
 

                          

 

 
 

 


