
Ukeplan for 7. trinn  2022 Uke 10 7.mars  - 11.mars  2022

LÆRINGSMÅL ØVEORD ENGLISH GRAMMAR

Norsk

English

Musikk

Matematikk

Samfunnsfag

Naturfag

KRLE

Kroppsøving

Sosialt

Jeg utforsker og beskriver samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lager egne

sammensatte tekster. Jeg bruker fagspråk og kunnskap om ordklasser og setningsoppbygging i samtale om

egne og andres tekster.

I can use the progressive form of verbs.

Jeg lærer meg litt kjennetegn med musikalsjangeren

Jeg kan addere og subtrahere med brøk.

Jeg vet hva personvern er og hvordan man bruker god nettvett.

Jeg vet hva miljøvern er og hvorfor det er viktig.

Jeg kan fortelle om hinduismen og si noe om deres lover, regler og ritualer.

Jeg kan.

Vi jobber med klassemiljøet.

kald - kaldt

rund - rundt

mitt - midt

drukne

jukse

skjære - kjære

Enough = Nok

Above = Over

Disappear = Forsvinne

Disappeared = Forsvant

Unusual = Uvanlig

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON

LESING Norsk: Norsk: Les dagens nyheter på
Elevkanalen.no. Fortell om nyhetene
på skolen.

https://www.elevkanalen.no/public2

Norsk: Zeppelin lesebok s.157 - 165 Norsk:
Les dagens nyheter på
Elevkanalen.no. Fortell om
nyhetene på skolen.

https://www.elevkanalen.no/pub
lic2

Svømming: C + D
Link til livet: “Jeg og de andre”

Utviklingssamtaler blir i uke 11
og 12.

Vi ønsker velkommen til Florian
som er en ny gutt i 7a.

Den kulturelle skolesekken:
Elevene skal på symfonikonsert i
Stavanger på fredag. Det blir
buss som transport.

SKRIVING Norsk: Skriv setninger med
øveordene. Skriv øveordene
riktig minst 3 ganger etterpå.
Skriv i skrivebok.

Naturfag: Gjør oppgavene som ligger
i Classroom.
Samfunn 7D: Gjør oppgavene som
ligger i Classroom.
Engelsk 7C: Gjør “Homework Week
10” i Classroom (CB), du trenger din
Notebook.

Norsk: Oppgavebok til språkbok, gjør
ferdig s.43 - 45.

Engelsk 7A, 7B & 7D: Gjør “Homework
Week 10” i Classroom (CB), du trenger
din Notebook.

Samfunn 7A, 7B & 7C: Gjør
oppgavene som ligger i Classroom.

Norsk: Ferdig med grammatikk
heftet
Øv godt på norske øveord!

REGNING Matte: Oppgavebok:
Gjør oppgave 6.22, 6.23 og 6.26
side 23.

Regne oppgaver fra lærer!

Matte:  Oppgavebok:
Gjør oppgave 6.30, 6.31 og 6.32 side
24.

Gjør oppg. på denne nettsiden.
Ta et skjermbilde av resultatet du
får og send det til læreren din.
http://www.rasmus.is/no/t/M/st
18p01.htm

https://www.elevkanalen.no/public2
https://www.elevkanalen.no/public2
https://www.elevkanalen.no/public2
http://www.rasmus.is/no/t/M/st18p01.htm
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ANNET Husk oppladet CB hver dag!

inger.melhus.hommersand@sandnes.kommune.no silje.wittenberg@sandnes.kommune.no
therese.karina.erland@sandnes.kommune.no mathias.grov.kyte@sandnes.kommune.no


