
Ukeplan for 7. trinn  2022 Uke 20 16.mai -20.mai  2022

LÆRINGSMÅL ØVEORD ENGLISH GRAMMAR

Norsk

English

Musikk

Matematikk

Samfunnsfag

Naturfag

KRLE

Kroppsøving

Sosialt

Jeg kan utforske og beskrive samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage egne

sammensatte tekster, blant annet film.

I know how to use Determiners in a text.

Jeg øver inn og framfører sang og musikk, i samspill eller individuelt, gehørbasert og ved bruk av enkle

notasjon teknikker

Jeg kan utforske hvordan tallmønstre forandrer seg, og beskrive en regel for dette.

Jeg kan reflektere rundt kjønnsroller og forventninger, og dele egne tanker og meninger i diskusjon.

Jeg kan sammenligne en muskelmodell med observasjoner av egen arm.

Jeg vet hva etikk er.

Langløypa

Vi jobber med klassemiljøet.

hygiene

obduksjon

infeksjon

operasjon

sykehuset

eksperiment

museum

severdighet

Irregular Verbs:

- To pay

- To read

- To ring

- To say

- To see

Disse skal kunne bøyes.

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON

LESING Norsk: Finn 2 nyheter som du fordyper deg i,
på:
https://www.klartale.no/

Norsk: les “Redd Barna” sin
årsrapport, hentet fra nasjonale
prøver.

Svømming A

Link til livet: “Jeg og de andre”

Langløypa: fredag 20.mai.

Årsprøve i matematikk: 3/6

SKRIVING 17.mai

Oppmøte på skolen kl 8.45

Norsk:
1. Skriv en setning til hvert av øveordene.
Skriv hvert øveord riktig minst 3 ganger
etterpå. Skriv i skrivebok.
2. Skriv stikkord fra de to nyhetene du valgte å
fordype deg i. Du skal kunne gjenfortelle
nyhetene.

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

Norsk: svar på spørsmålene til
“Redd Barna”, svar direkte på
arket.

Øv godt på øveord og gloser.

Engelsk 7C: Gjør “Homework
Week 20” i Classroom (CB), du
trenger din Notebook.

REGNING Oppgavebok 7B: Gjør oppgave 8.32 og 8.33
side 58 og 59.
Regn oppgaver fra lærer.

Oppgavebok 7B: Gjør oppgave
8.36, 8.40 og 8.43 side 60 og
61.

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.klartale.no/

