
Ukeplan for 7. trinn  2022 Uke 11 14.mars  - 18.mars  2022

LÆRINGSMÅL ØVEORD ENGLISH GRAMMAR

Norsk

English

Musikk

Matematikk

Samfunnsfag

Naturfag

KRLE

Kroppsøving

Sosialt

Jeg bruker fagspråk og kunnskap om ordklasser og setningsoppbygging i samtale om egne og andres

tekster.

I can use keywords to retell a story.

Jeg lærer meg litt kjennetegn med musikalsjangeren

Jeg kan multiplisere og dividere 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.

Vi har elevstyrt gym i ukene framover.

Vi jobber med klassemiljøet.

illustrasjon

publikum

vinduet

brevet

hoggorm

kjøttmeis

vegvesenet

anmeldelse

Irregular Verbs:

- To become

- To do

- To eat

- To go

- To give

Disse skal kunne bøyes.

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON

LESING Norsk:
Tips!:
Begynn å lese på leksen i
Zeppelin lesebok til torsdag.

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

https://www.elevkanalen.no/public2

Norsk:
Zeppelin lesebok s.166 - 178

Norsk:
Zeppelin språkbok s.132 - 137

Svømming utgår denne uken.

Link til livet: “Jeg og de andre”

TL - kurs for TL-er, onsdag hele
dagen. Slutter klokken 13.00.

Utviklingssamtaler blir i uke 11
og 12.

Onsdag 16.mars, kommer  den
kulturelle skolesekken og viser
oss forestillingen “ Bach Goes
hip hop”.
Etterpå går vi til Skeiane og ser
en forestilling som tilvalgsfaget
“Sal og scene” har satt opp.

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
11” i Classroom (CB), du trenger din
Notebook.

Norsk: Zeppelin lesebok s.178, gjør
oppgave 3a,b,c og d, 5a og b. Skriv
svarene i skrivebok.

Engelsk 7A, 7B & 7D: Gjør “Homework
Week 11” i Classroom (CB), du trenger
din Notebook.

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

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

Øv godt på norske øveord!

REGNING Matte: Oppgavebok:
Gjør oppgave 6.29, 6.30, 6.31 og
6.32 side 24.

Matte:  Oppgavebok:
Gjør oppgave 6.33 og 6.34 side 24.

Matte:  Oppgavebok: Gjør
oppgave 6.36 6.37 og 6.38 side
25.

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

https://www.elevkanalen.no/public2

