
Ukeplan for 7. trinn  2022 Uke 12 21.mars  - 25.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 my English knowledge to make my own news channel.

Jeg lærer meg litt kjennetegn med musikalsjangeren

Jeg kan se sammenhengen mellom brøk, desimaltall og prosent.

Jeg vet hva bærekraftig utvikling er, og jeg kan fortelle om noen av de viktigste utfordringene vi har innen

bærekraft i dag.

Jeg vet hva miljøvern er og hvorfor det er viktig.

Jeg kan fordype meg i et valgfritt tema innenfor en av verdensreligionene.

Vi har elevstyrt gym i ukene framover.

Vi jobber med klassemiljøet.

billetter

alligator

passasjer

arresterte

et kjøkken

misunnelig

uttrykk

innbyggere

Blizzard - Snøstorm

Weather - Vær

Temperature  - Temperatur

Earthquake - Jordskjelv

Forecast - Prognose

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/publi
c2

Norsk:
Zeppelin lesebok s.182 - 193

Norsk:
Zeppelin språkbok s.138-139

I klasse 7A og 7B kommer det
lærerstudenter denne uken som
skal være her fram til
påskeferien.

Link til livet: “Jeg og de andre”

Utviklingssamtaler blir i uke 11
og 12.

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: Jobbe videre på
presentasjonen. Skal være klar til
å presentere første
samfunnsfagtime neste uke.
Engelsk 7C: Gjør “Homework
Week 12” i Classroom (CB), du
trenger din Notebook.

Norsk: Zeppelin lesebok s.193, gjør
oppgave 6, 7a og b, 8 a og b, 9. Skriv
svarene med hele setninger i skrivebok.

Engelsk 7A, 7B & 7D: Gjør “Homework
Week 12” i Classroom (CB), du trenger
din Notebook.

Samfunn 7A, 7B & 7C: Jobbe videre
på presentasjonen. Skal være klar til å
presentere første samfunnsfagtime
neste uke.

Norsk: Zeppelin, Arbeidsbok til
språkbok, gjør ferdig s.45 - 47.

Øv godt på norske øveord og
engelske gloser!

REGNING Matte: Prosentheftet:
Gjør Trinn 1, velg level og gjør
oppgave a - q side 2.
Gjør oppgave 5 side 7.
Skriv oppgaver og svar i skrivebok.

Matte:  Prosentheftet:
Gjør Trinn 2, velg level og gjør oppgave
1- 3 side 3.
Skriv oppgaver og svar i skrivebok.

Matte:  Prosentheftet:
Gjør oppgave 3, 4 og 7 side 6 og
7.
Skriv oppgaver og svar i
skrivebok.

https://www.elevkanalen.no/public2
https://www.elevkanalen.no/public2


ANNET Husk oppladet CB hver dag!
Ta med 3 sokker - vi skal lage sjongleringsballer i K&H

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


