
UKEPLAN 7. TRINN UKE 2

Vi gratulerer Vetle og Camilla (9.januar) med 13 årsdagen :)

FAG TIL
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10.1

TIL
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11,1

TIL
TORSDAG

12.1

TIL
FREDAG

13.1

Norsk Leseforståelse:
“Klassens herskere” - Les teksten og svar på oppgavene med fullstendige setninger.
Både tekst og oppgaver ligger på Classroom Norsk.

Matte Tema Ulikheter:
Gjør oppgave 3.39 (a,b,c), 3.40 (a,b,c), 3.44, 3.46, 3.47

Velg minst to av disse ekstra utfordringene: 3.48, 3.52 eller 3.59 eller 3.60

Kikora: Fullfør tildelt løype om: Gange og dele med 10, 100 og 1000
Engelsk Leksen er til TORSDAG

Lese og skrive: Les s. 128-132 i Textbook. Gjør førlesings- og

etterlesingsoppgave på Classroom. Les minst halve teksten høyt for deg selv, og

for en voksen hjemme. Husk at du også kan lytte til teksten - klikk her for lydfil.

Gloser: Øv på å bøye de tre uregelrette verbene. Det blir en test på torsdag.

Du kan øve her.

Husk headset til samfunn hvis du vil lytte til teksten samtidig som du leser.
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Svømming 7A

NB! GUTTENE i 7A

går fra skolen 8:15

Torsdag

K & H

tredeling, bytte av

stasjoner

Fredag

Fysisk aktivitet

https://skolenmin.cdu.no/_/7-trinn/engelsk/engelsk-7-lyd-62becdb40cc6345176ab9f08-5ebbe232adbe2700229bd28e-6087e3fa236f8be8b1e8bc4f?showIntro=true
https://www.creaza.com/tonje-haakull-mathisen/nwrsBS8KuX
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Irregular verbs

Infinitive (to) Past simple Past participle

(have/has)

Norsk oversettelse i

infinitiv

to grow grew grown å vokse

ta hang hung hung å henge opp

to have had had å ha

TEMA/LÆRINGSMÅL
Dette jobber vi med på skolen og hjemme:

Sosial

kompetanse

Vi jobber med å vise gode holdninger og forholde oss til reglene vi har blitt enige

om i klassen, slik at det blir best mulig for flest mulig.

Norsk Språk og identitet - uttrykke sammenhenger mellom språk og identitet,

reflektere over hvordan språket forandrer seg. Og starte på setningsanalyse.

Matematikk Multiplikasjon og divisjon: se sammenhenger i multiplikasjon/divisjon med hele

tall og desimaltall.

Leksen denne uken er en oppsummering av forrige tema om likninger og ulikheter.

Engelsk Understand and retell a story. Roleplay

Naturfag Stoff reagerer - kjemiske reaksjoner og faseoverganger

Samfunnsfag Europeiske oppdagere.

KRLE Buddhismens historie, sentrale rituelle praksiser og etiske normer

Musikk Musikk og identitet

Kroppsøving Lek og spill med ulike bevegelsesaktiviteter.

INFORMASJON TIL DE HJEMME

Svømming: Vi bytter om på rekkefølgen slik at nå er det GUTTENE som kommer tidlig og

starter dagen med svømming.  Guttene må være på skolen senest 8:15 de onsdagene klassen

har svømming. Jentene starter med  arbeidstime på skolen og går til svømming ca 0905.

Hilsen Marie, Tonje, Gudrun og Katharina


