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Temaintroduksjon
Skolen skal bygge sin praksis på verdiene i

opplæringslovens formålsparagraf.

Formålsparagrafen uttrykker verdier som samler Norge som samfunn.

Verdiene er grunnlaget for vårt demokrati og skal hjelpe oss å leve, lære og

arbeide sammen i en kompleks samtid og i møte med en ukjent framtid. De

felles verdiene bygger på kristen og humanistisk arv og tradisjon. De

kommer også til uttrykk i ulike religioner og livssyn, og de er forankret i

menneskerettighetene.

Disse verdiene er grunnmuren i skolens virksomhet. De må gjøres levende

og få betydning for hver enkelt elev i skolefellesskapet gjennom formidling

av kunnskap og utvikling av holdninger og kompetanse. Verdiene skal

prege skolens og lærernes møte med elevene og med hjemmene. Elevens

beste skal alltid være et grunnleggende hensyn. Det vil alltid være

spenninger mellom ulike interesser og syn. Lærere må derfor bruke sitt

profesjonelle skjønn slik at den enkelte ivaretas best mulig i møte med

fellesskapet.
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Tverrfaglig oppgave
Den nye læreplanen tydeliggjør programmering for å
kunne forstå og utnytte IKT og vektlegger at elevene
skal bruke programmering til å skape digitale
produkter. Vi slår derfor sammen matematikk og
naturfag denne perioden for å kunne fokusere og
fordype oss i programmering.
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NORSK

Hva betyr temaet demokrati og medborgerskap i norsk:
I norsk handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om å utvikle elevenes muntlige og
skriftlige retoriske ferdigheter, slik at de kan gi uttrykk for egne tanker og meninger og delta i samfunnsliv
og demokratiske prosesser. Gjennom kritisk arbeid med tekster og ytringer øver elevene opp evnen til
kritisk tenkning og lærer seg å håndtere meningsbrytninger gjennom refleksjon, dialog og diskusjon. Lesing
av skjønnlitteratur og sakprosa gir elevene innblikk i andre menneskers livssituasjon og utfordringer. Dette
kan bidra til at de utvikler forståelse, toleranse og respekt for andre menneskers synspunkter og
perspektiver, og det kan legge grunnlag for konstruktiv samhandling.

Uke
18
-20

Læringsmål
Jeg skal kunne:

- gjøre om en novelle til tegneserie
- lage en sammensatt tekst (tegneserie) og begrunne valg av uttrykksform
- bruke og forstå ordtak og uttrykk

Aktiviteter Lage tegneserie av en tekst vi leser: “Raude kyssemerke i brev” eller “Black & Decker”.
Nynorsk: Jobbe med ordtak og uttrykk, Nynorskboka s. 50 (læringsressurs: Svart humor)

21 Læringsmål
Jeg skal kunne:

- bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte
i egne tekster

Aktiviteter -Google-kurs (bruke stikkord eller hele spørsmålet? Hvilke treff skal man velge? VG eller
SSB? Kan man alltid bruke det første treffet? Hvilke kilder er det mest troverdige?
Resett.no (hvem er “eieren” av nettstedet?)
-Ta lappen i kildekritikk (skolenmin.cdu.no)
-Eget undervisningsopplegg fra Medietilsynet.

22 Læringsmål
Jeg skal kunne:

- Utforske og vurdere hvordan kommunikasjon over telefon har endret seg:
filmprosjekt -
Sterke verb på nynorsk og bruke dem i tekst

Aktiviteter Nynorsk: Sterke verb s. 149 - 150
23 Læringsmål

Jeg skal kunne:

Fortsette på filmprosjektet om telefonkommunikasjon

Aktiviteter Nynorsk: Sterke verb s.149-150. Skriv ein tekst kor du bruker dei sterke verba: henge,
synast, sitje, fryse, drikke, stjele, brenne, få, ete, se, lese.

24 Læringsmål
Jeg skal kunne

Ferdigstille filmprosjektet. Forberede meg til fagsamtale/prøvemuntligeksamen

Aktiviteter Ferdigstille filmprosjektet.

Vurdering: Fagdag 5.mai, hovedmål og sidemål

Læringsressurser:
http://www.skrivesenteret.no/ressurser/fra-novelle-til-teikneserie/
“Black and decker” Tekster 1 s. 347
https://fyr.ndla.no/nb/teachingprogramme/6246
https://tv.nrk.no/serie/svart-humor/2018/MUHH31000218/avspiller Innslag om norske ord og uttrykk
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Tidslinje telefon:
https://www.sutori.com/story/smart-smartere-smartest-en-tidslinje-om-utviklingen-av-telefonen-og-sosi
ale--NdyWq8SC8BU3iQjm4eTwFdaP

Kompetansemål:
-utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon
-lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer
-lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og
reflektere over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler
-informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset
mottaker og medium
-skrive tekster med funksjonell tekstbinding og riktig tegnsetting og mestre rettskriving og ordbøying på
hovedmål og sidemål
-bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster
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ENGELSK

Hva betyr temaet “Verdier” i engelsk: Gjennom å “besøke” byer som London og
New York får vi innblikk i kultur (kulturelle verdier) og leveforhold (sosiale
verdier).

Uke
18 -
19

Læringsmål
Jeg skal kunne:

gjøre meg kjent med byen London og dens severdigheter

Aktiviteter London; A Young talk p.108, C May be………….. p. 110, D Getting around…. p.111,
F Task 4 p.114
Present a tourist attraction from London.

20 Læringsmål
Jeg skal kunne:

sette meg inn i hvordan vanskeligstilte grupper lever i en storby

Aktiviteter London; G Streets of London p.117, H Bill Jones p.118, I Pickpockets p.120-121
21 Læringsmål

Jeg skal kunne:

gjøre meg kjent med byen New York og dens severdigheter

Aktiviteter New York; A The Big Apple p. 174, B Skyscrapers p.175, D New York….. p.178, Young talk
p.179

22 Læringsmål
Jeg skal kunne:

sette meg inn i hvordan ulike grupper mennesker lever i en storby

Aktiviteter F The New York Marathon…. p.180, G Fast runners……. p.181, H Thank You, M’am p.
182 - 184
Task 11, 12 and 13 p.185

23 Læringsmål
Jeg skal kunne:

skrive en argumenterende tekst på fem avsnitt

Aktiviteter Focus on writing; Five Paragraph Essay
24 -
25

Læringsmål
Jeg skal kunne:

skrive en argumenterende tekst på fem avsnitt

Aktiviteter Focus on writing; Five Paragraph Essay

Vurdering: Spring Writing Day

Læringsressurser: Searching 8 , Chapter 5 and 8

Kompetansemål:
● bruke varierte strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon
● lytte til og  forstå ord og uttrykk i varianter av engelsk
● utforske og beskrive levemåter, tenkesett, kommunikasjonsmønstre og mangfold i den

engelskspråklige verden
● følge regler for rettskriving, ordbøying, setningsstruktur og tekststruktur
● uttrykke seg med flyt og sammenheng med et variert ordforråd og idiomatiske uttrykk

tilpasset formål, mottaker og situasjon
● lese, diskutere og videreformidle innhold fra ulike typer tekster, inkludert selvvalgte tekster
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MATEMATIKK / NATURFAG

Hva betyr temaet verdier i matematikk:

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Kritisk tenkning i
matematikk omfatter kritisk vurdering av resonnementer og argumenter og kan ruste elevene
til å gjøre egne valg og ta stilling til viktige spørsmål i sitt eget liv og i samfunnet.

Uke
18 Læringsmål

Jeg skal kunne:

Vi skal repetere for å huske på alt det vi har jobbet med dette skoleåret. Denne uka er det:
- Tall og tallforståelse
- Delelighet og brøk

Aktiviteter Kikora “Tall og tallforståelse”: 1.1 avrunding, 1.2 Hoderegning, 1.3 Tiere, potenser og
røtter, 1.4 Negative tal, 1.5 regnerekkefølge, 1.6 eksamensoppgaver.
Kikora “Delighet og brøk”: 2.1 Primtall og faktorisering, 2.2 Brøk, 2.3 Brøkregning med
faktorisering, 2.4 Eksamensoppgaver.

19 Læringsmål
Jeg skal kunne:

VI skal repetere for å huske på alt det vi har jobbet med dette skoleåret. Denne uka er det:
- Algebra
- Funksjoner

Aktiviteter Kikora: “Algebra”: 3.2 Bokstavuttrykk og variabler, 3.3 Regning med variabler, 3.4
Fordypning i algebra, 3.5 Eksamensoppgaver
Kikora: :”Likninger”:  4.1 -4.8
Kikora: “Funksjoner”: 5.1: Koordinatsystemet og funksjoner, 5.2: Sammenhengen mellom
x og f(x), 5.3: Funksjoner i Geogebra.
Regneark

20 Læringsmål
Jeg skal kunne:

Vi fortsetter med repetisjon. Se eget målark

Aktiviteter Fagdag i matematikk torsdag 20 mai.
- Vi øver, se eget hefte fått av faglærer

21 -
25

Læringsmål
Jeg skal kunne:

- utforske hvordan algoritmer kan lages, testes og forbedres ved hjelp av
programmering

- bruke programmering til å utforske naturfaglige fenomener
Aktiviteter Vi arbeider med programmering i både matematikk og naturfag

Vurdering: Fagdag i matematikk torsdag 20.mai

Læringsressurser:
Kikora
Skolenmin
Faktor 8

Kompetansemål:
- Alle kompetansemål i matematikk for 8.trinn. Se her
- utforske hvordan algoritmer kan lages, testes og forbedres ved hjelp av programmering
- bruke programmering til å utforske naturfaglige fenomene
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SAMFUNNSFAG

Hva betyr temaet verdier i samfunnsfag:
I samfunnsfag handlar temaet verdier om å byggje opp under haldningar og verdiar som toleranse, likeverd og
respekt. Samfunnsfaget skal bidra til engasjement, kritisk tenking, skaparglede og utforskartrong, noko som er
verdigrunnlaget i opplæringa. Mer spesifikt skal tema verdier bidra til å øke forståelsen og kunnskapen om
demokratiske verdier, og hvordan mennesker har kjempet og kjemper for disse verdiene.

Uke
18 Læringsmål

Jeg skal kunne:

vite om demokratiets utvikling.

Aktiviteter Undervisning. Arbeide med lenker på skolenmin.no/cdu.

19 Læringsmål
Jeg skal kunne:

vite hvordan Norge får egen grunnlov.
https://www.youtube.com/watch?v=iXoOqaeRXc8 (Norges grunnlov 200 år)

Aktiviteter Undervisning. Oppgave i forbindelse med nettstedet
https://eidsvoll1814.no/sammensetning (Arena 8)

20 Læringsmål
Jeg skal kunne:

Jobbe videre med Norges grunnlov.

Aktiviteter Oppgaver via skolenmin.no/cdu

21 Læringsmål
Jeg skal kunne:

ha oversikt over demokratiets utvikling fra antikken og fram til og med Norges grunnlov.

Aktiviteter Kreativ oppgave fra Arena
22 Læringsmål

Jeg skal kunne:

vite hvordan nasjonalstatene i Europa ble dannet.
https://www.youtube.com/watch?v=UY9P0QSxlnI

Aktiviteter Undervisning. Oppgaver. Vi skal finne ut hvordan Europa ble Europa.
23 Læringsmål

Jeg skal kunne:

Se uke 22

Aktiviteter

Vurdering: Prøve om demokratiets utvikling i uke 22.
Det blir oppsummering av faget i uke 24.

Læringsressurser:
https://skolenmin.cdu.no/_/8-trinn/samfunnsfag/norge-etter-1814-6017deab6f27253ffe364e1b-5eb2716e03c452001ef127b4-
5fbe6914fcb3f9f06055ceb0
https://eidsvoll1814.no/sammensetning
Undervisningsmateriell fra lærer
Makt og menneske kap. 4 og kap.6

Kompetansemål:
● reflekter over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og

samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
● Drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar

haldningane og handlingane til folk
● utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og

samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd
● bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere

funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er
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KRLE

Hva betyr temaet “Verdier”i KRLE: Vi skal fokusere på et religiøst mangfold i
Norge. Hva innebærer et religiøst liv? Hva verdier er viktige.

Uke
18-19 Læringsm

ål
Jeg skal kunne:

-Kjenne til mangfoldet som finnes av religioner og livssyn i Norge i dag.
-Forklare relevante fagbegreper knyttet til religion og livssyn.

Aktiviteter Undervisning og samtale om mangfold i Norge

20 Læringsm
ål
Jeg skal kunne:

-Kjenne til  hva et religiøst liv kan innebære.
-Vite hvordan vi kan  møte hverandre i dagliglivet ved å vise respekt for andre
menneskers tro og livssyn.

Aktiviteter Vi har fokus på hva det hellige er, begreper som respekt og toleranse
21 Læringsm

ål
Jeg skal kunne:

Se uke 20

Aktiviteter

22 Læringsm
ål
Jeg skal kunne:

Ha oversikt over emnet og begreper.

Aktiviteter Prøve
23 Læringsm

ål
Jeg skal kunne:

-Kjenne til hva det vil si å være muslim.
-Forklare hva muslimene tror på og hva som er viktig for dem
-Forklare de to hovedretningene innenfor islam - sunni og sjia.
-Fortelle om viktige hendelser i islams historie.

Aktiviteter
24 Læringsm

ål
Jeg skal kunne:

Se uke 23.

Aktiviteter Venndiagram jødedom og islam.

Vurdering:

Læringsressurser:
Horisonter 8, kap. 2 og 4.
Store spørsmål KRLE 8-10, kap. 1, 9, 12.

Kompetansemål:
- Utforske og presentere sentrale trekk ved kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner og deres utbredelse i dag.
- Undersøke og presentere sentrale ideer fra livssynshumanisme og andre ikke-religiøse livssyn.
- Bruke og drøfte fagbegreper om religioner og livssyn.

- Reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn.
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KROPPSØVING

Hva betyr temaet demokrati og medborgerskap
i kroppsøving:

I kroppsøving handlar det tverrfaglege temaet demokrati og medborgarskap om å fremje evne til samspel
i aktivitetar og refleksjon over kva eiga deltaking og eigen innsats inneber for samspel og læring i faget.
Faget skal medverke til at elevane får kunnskap om og forståing av demokratiske verdiar og spelereglar
gjennom medverknad og medansvar i deltaking og samarbeid. Faget skal òg gi rom for å øve opp kritisk
tenking og lære å handtere meiningsbrytingar og respektere usemje.

Læringsmål:
-Volleyball- kan utføre forskjellige slagteknikker. Vi spiller sandvolleyball
-Frisbee- Spille frisbeegolf, øve på forskjellige kasteteknikk
-Orientering. - Dere kan orientere i skogen ved hjelp av kart.

Vurdering:
● Innsats, samarbeid og «fair play» (følge regler, samspill, respekt for medelever og lærere).
● Mestring av de ulike aktivitetene/øvelsene.
● Muntlig underveisvurdering
● Egenvurdering

Uke Aktiviteter klasse A og D Aktiviteter klasse B og E Aktiviteter klasse C og F

18 Frisbee Volleyball Orientering/ Tennis

19 Frisbee Volleyball Orientering/tennis 8c

20 Orientering Frisbee Volleyball/ tennis 8f

21 Orientering Frisbee/ tennis 8e Volleyball

22 Volleyball Orientering/ tennis 8e Frisbee/ tennis 8c

23 Volleyball Orientering/ tennis 8e Frisbee/ tennis 8c

Vi legger opp til mest mulig uteaktivitet i denne perioden.

Læringsressurser:
skolenmin.cdu.no---->kroppsøving----->kart og kompass

Kompetansemål:
● Utforske eigne moglegheiter til trening, helse og velvære gjennom leik, dans, friluftsliv,

idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar
● Trene på og utvikle ferdigheiter i varierte bevegelsesaktivitetar
● Bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar på ein slik måte at det kan medverke til framgang for

andre
● Anerkjenne ulikskap mellom seg sjølv og andre i bevegelsesaktivitetar og inkludere alle,

uavhengig av føresetnader
● Forstå fleire typer kart og digitale verktøy og bruke dei til å orientere seg i kjende og ukjende

miljø
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KUNST OG HÅNDVERK

Hva betyr temaet verdier i kunst og håndverk:
Skaperglede, utforskertrang og ansvarlig medvirkning er grunnleggende verdier for samfunnet og
individet. Kunst- og kulturuttrykk løfter fram nye perspektiver og har betydning for den enkeltes
personlige utvikling. Du skal få erfaring med et variert spekter av norsk, samisk og internasjonal kunst,
design og håndverk. Felles referanserammer og toleranse for kulturelt mangfold skapes gjennom
refleksjon over hvordan identitet kommer til uttrykk i bilder, kunst, arkitektur og gjenstander. Kunnskap
om og erfaring med kunst- og håndverkstradisjoner og immateriell kultur gir grunnlag for å forvalte og
videreutvikle kulturarv og ta vare på sine omgivelser. 
Uke
18 Læringsmål

Jeg skal kunne:
lage skisser til fornyelse av lokale omgivelser og modellere arkitektoniske løsninger
som ivaretar ulike behov og interesser. Analysere hvordan identitet og stedstilhørighet
kommuniseres i arkitektur

Aktiviteter Oppgaven: Arkitektur i Kristiansand

19 Læringsmål
Jeg skal kunne:

lage skisser til fornyelse av lokale omgivelser og modellere arkitektoniske løsninger
som ivaretar ulike behov og interesser.  Analysere hvordan identitet og stedstilhørighet
kommuniseres i arkitektur

Aktiviteter Oppgaven: Arkitektur i Kristiansand
20 Læringsmål

Jeg skal kunne:
lage skisser til fornyelse av lokale omgivelser og modellere arkitektoniske løsninger
som ivaretar ulike behov og interesser.  Analysere hvordan identitet og stedstilhørighet
kommuniseres i arkitektur

Aktiviteter Oppgaven: Arkitektur i Kristiansand

21 Læringsmål
Jeg skal kunne:

lage skisser til fornyelse av lokale omgivelser og modellere arkitektoniske løsninger
som ivaretar ulike behov og interesser.  Analysere hvordan identitet og stedstilhørighet
kommuniseres i arkitektur

Aktiviteter Oppgaven: Arkitektur i Kristiansand
22 Læringsmål

Jeg skal kunne:

Lære programmering, skape eget mønster med farge ved hjelp av programmering

Aktiviteter Programmeringskurs i skolenmin “Tegn fantastisk”
23 Læringsmål

Jeg skal kunne:

Lære programmering, skape eget mønster med farge ved hjelp av programmering

Aktiviteter Programmeringskurs skolenmin “Tegn fantastisk”
Vurdering: Foto, tegninger og skriftlig arbeid skal være ditt bidrag til en arkitektur-utstilling.

Læringsressurser:
Hva er arkitektur?: https://youtu.be/MtP_05QDINE
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TV-serie om arkitektur: https://tv.nrk.no/serie/haakon-og-haffners-byggeklosser
Skolenmin cdu:
https://skolenmin.cdu.no/komponent/tegn-fantastisk-1-intro-5ede51df160d170010c3ffd6?_=8-trinn/kunst-og-hand
verk-6017deab6f27253ffe364e1b-5efc69c461bcc5001067078c&sok-tekst=programmering&sokehistorie=ja

Kompetansemål:
● fordype seg i en visuell uttrykksform og/eller en håndverksteknikk, utforske muligheter gjennom

praktisk skapende arbeid og presentere valg fra idé til ferdig resultat
● lage skisser til fornyelse av lokale omgivelser og modellere arkitektoniske løsninger som ivaretar ulike

behov og interesser
● analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller

gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid
● utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og

opplevelser i skapende prosesser og produkter
● visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy
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Spansk

Hva betyr temaet verdier i spansk: Denne perioden skal vi fokusere på å forstå det vi har
gått gjennom i løpet av 8.trinn slik at en lettere kan se verdien av å lære seg et nytt språk.

Uke
18 Læringsmål

Jeg skal kunne:

Aktiviteter Ingen undervisning denne uka pga fagdag i norsk

19 Læringsmål
Jeg skal kunne:

flere væruttrykk

Aktiviteter Lære uttrykkene s. 60-61. Oppg 2-3 s. 103 i arbeidsboka og repeterer landskapsord
20 Læringsmål

Jeg skal kunne:

si hvordan været er til ulike tider på ulike steder

Aktiviteter Øve på å beskrive været ulike steder og til ulike årstider

21 Læringsmål
Jeg skal kunne:

prate om meg selv, min fritid og familien min

Aktiviteter Vi repeterer verb og ordforråd vi har lært i løpet av 8.trinn. Øve på å prate
22 Læringsmål

Jeg skal kunne:

prate om meg selv, min fritid og familien min

Aktiviteter Vi repeterer verb og ordforråd vi har lært i løpet av 8.trinn. Øve på å prate
23 Læringsmål

Jeg skal kunne:

prate om meg selv, min fritid og familien min

Aktiviteter Vi repeterer verb og ordforråd vi har lært i løpet av 8.trinn. Øve på å prate
24 Læringsmål

Jeg skal kunne:

prate om meg selv, min fritid og familien min

Aktiviteter Vi repeterer verb og ordforråd vi har lært i løpet av 8.trinn. Øve på å prate

Læringsressurser:

Vale 1 bok og nettressurs: https://vale.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1961970
Gente 8 nettressurs: https://www.lokus.no/open/gente/Gente-8

Kompetansemål:
-lytte til og forstå enkel og tydelig tale om personlige og dagligdagse emner
-delta i enkle samtaler i dagligdagse situasjoner om aktiviteter og kjente emner
-muntlig fortelle om dagligliv og opplevelser og uttrykke meninger, også spontant
-lese og forstå tilpassede og enklere autentiske tekster om personlige og dagligdagse emner
-skrive enkle tekster om dagligliv og opplevelser som forteller, beskriver og informerer, med og uten
hjelpemidler
-bruke enkle språklige strukturer, regler for uttale og rettskriving og språkets offisielle alfabet eller
tegn for å kommunisere på en situasjonstilpasset måte
-bruke relevante lærings- og kommunikasjonsstrategier, digitale ressurser og erfaringer fra tidligere
språklæring i læringsprosessen
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Fransk

Uke
18
19

Læringsmål
Jeg skal kunne:

- Navn på kjæledyr - Lese, oversette og samtale om tekster
- Bøye “avoir” i presens  - Bøye regelrette adjektiv

Aktiviteter Arbeide med tekstene s.90-91 + “Une vie de chien” s.93
Oppg. 1b skr. og 3b muntl. s.99  Oppg. 8 s.101 , oppg.21 s.104, oppg. 25-26 s.105 alle skr.

20
21

Læringsmål
Jeg skal kunne:

-Bruke/oppfatte kjente ord/uttrykk i nye sammenhenger.
-Tallene til 70

Aktiviteter Lytte- og samtale-øvinger   Oppg. 23 og 24 s.104 muntl.
Repetere tallene til 70. Se s.94

22 Læringsmål
Jeg skal kunne:

-Ord og uttrykk for å handle på torg
- Navn på frukt

Aktiviteter Arbeide med tekstene s.108-109 - Lære fruktene s.112
Oppg.9 s.117  Oppg. 1,2 s.116 skr.  Oppg. 3 s.116 og 14 s.118 muntl.

23
24

Læringsmål
Jeg skal kunne:

-Lese, forstå og samtale om tekst s.110  - Bruke “ils” og “elles”.
-Vite noe om franske handle- og spisevaner
-Bruke/oppfatte kjente ord/uttrykk i nye sammenhenger
-Bruke être og avoir i presens.
-Kunne tallene 70-100

Aktiviteter Arbeide med teksten s.110.
Oppg. 5 s.116  Oppg. 19 og 22 s.120 og 23 s.121 alle skr.  Les s.109.
Lytte- og samtale-øvinger
Lær tallene fra 70-100 s.113  Oppg.16 og 17 s.119

Vurdering: Det blir ikke noen vanlig skriftlig prøve i perioden.
Da blir det kun korte lekseprøver.
Muntlig høring med lesing, oversettelse og samtale er aktuelt.
Deltagelse i lytteøvinger
All deltagelse i timene sier noe om kompetansen deres.

Læringsressurser: C’est chouette kap.7 og 8 med tilhørende nettsider

Kompetansemål:
- Undersøke likheter og ulikheter mellom morsmål og det nye språket
- Bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler
- Presentere ulike emner muntlig
- Kommunisere med forståelig uttale
- Forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
- Bruke grunnleggende språklige strukturer
- Forstå hovedinnholdet i tekster
- Gi uttrykk for egne meninger
- Samtale om dagligliv
- Samtale om levemåter i språkområdet og i Norge
- Samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet
- Gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur
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Planleggeren
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

18 Søppeluke: 8D Fagdag i norsk

19 Søppeluke: 8E Fagdag i
engelsk FRI FRI

20 Søppeluke: 8F

FRI

Fagdag i
matematikk

Skoleløpet

21

FRI

22

23

24

25 Siste skoledag Sommerferi�!
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Timeplaner
8A  8B  
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag   Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30-
0915 

1 GYM SAMF TILV NAT NOR 08.30-
0915 

1 GYM NAT TILV MAT KRLE

09.20-
10.05 

2 GYM MAT TILV KRLE NOR 09.20-
10.05 

2 GYM MAT TILV MAT NOR

10.15-
11.00 

3 ENG GYM ENG GYM KRLE 10.15-
11.00 

3 NOR GYM ENG GYM NOR

11.45-
12.30 

4 MAT NAT K&H NOR SAMF 11.45-
12.30 

4 K&H SAMF NAT NOR SAMF

12.35-
13.20 

5 NOR VALG K&H SAMF 12.35-
13.20 

5 K&H VALG MAT NOR

13.30-
14.15 

6 NOR VALG MAT 13.30-
14.15 

6 ENG VALG KRLE

14.20-
15.05 

7 NAT MAT 14.20-
15.05 

7 NAT SAMF

8C  8D  
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag   Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30-
0915 

1 GYM NOR TILV K&H SAMF 08.30-
0915 

1 NOR SAMF TILV NAT MAT

09.20-
10.05 

2 GYM NOR TILV K&H NOR 09.20-
10.05 

2 NOR K&H TILV NOR ENG

10.15-
11.00 

3 KRLE GYM KRLE GYM MAT 10.15-
11.00 

3 SAMF K&H MAT NOR GYM

11.45-
12.30 

4 NOR ENG NAT MAT ENG 11.45-
12.30 

4 GYM KRLE KRLE GYM NAT

12.35-
13.20 

5 MAT VALG SAMF MAT NAT 12.35-
13.20 

5 ENG VALG NAT GYM NOR

13.30-
14.15 

6 SAMF VALG NOR 13.30-
14.15 

6 MAT VALG SAMF

14.20-
15.05 

7 NAT 14.20-
15.05 

7 MAT

8E  8F  
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag   Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30-
0915 

1 KRLE MAT TILV NOR NAT 08.30-
0915 

1 KRLE SAMF TILV SAMF NOR

09.20-
10.05 

2 ENG NOR TILV K&H SAMF 09.20-
10.05 

2 MAT ENG TILV NOR MAT

10.15-
11.00 

3 SAMF NOR MAT K&H GYM 10.15-
11.00 

3 MAT ENG NAT NOR GYM

11.45-
12.30 

4 GYM NAT ENG GYM NOR 11.45-
12.30 

4 GYM NOR NOR GYM NAT

12.35-
13.20 

5 MAT VALG NAT GYM 12.35-
13.20 

5 SAMF VALG ENG GYM KRLE

13.30-
14.15 

6 MAT VALG KRLE 13.30-
14.15 

6 K&H VALG MAT

14.20-
15.05 

7 NOR SAMF 14.20-
15.05 

7 K&H NAT
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