
Ukeplan for 7. trinn  2021 Uke 38 20.sep - 24.sep 2021

LÆRINGSMÅL ØVEORD ENGLISH GRAMMAR

Norsk

English
Musikk
Matematikk
Samfunnsfag
Naturfag

KRLE
Kroppsøving
Sosialt

Jeg kan lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler. Jeg kan utforske
og beskrive samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage egne sammensatte tekster.
I can read, understand and retell information from English factual literature.
Jeg kan delta på TL-dansen.
Jeg kan lese av og lage et søylediagram.
Jeg kan forklare hvordan konflikter kan løses på en fredelig måte
Jeg kan gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers
særtrekk
Jeg kan forklare hva menneskerettighetene er, og vite noe om land som bryter menneskerettighetene.
Jeg kan teknikk for ulike hoppøvelser i friidrett.
Jeg kan be om tillatelse.

dessuten
argument
respekterer
svømming
mosjon
vennene
eldst
en billett

Included = Inkludert

Trapped = Fanget

Definitely = Absolutt

Villain = Skurk

Favours = Tjenester

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON

LESING Naturfag: Les s. 40 og 41 i Gaia Naturfag
Norsk: Les utdraget fra boka “Ti kniver i
hjertet”, s. 28 - 41 i Bokslukerprisen
2021/22.
Samfunn 7D: Les s. 162-163 i Gaia
Samfunn.

Samfunn 7A, 7B & 7C: Les s. 162-163
i Gaia Samfunn.

Øv godt på gloser og øveord!
Det blir utegym fram til
høstferien.

Svømming: A og B

Elevene i 7A får vikar mandag,
tirsdag og onsdag.SKRIVING Norsk: Skriv en setning med

hvert av øveordene. Skriv
øveordene riktig minst 3
ganger etterpå. Skriv i
skrivebok.

Naturfag: Gjør oppgavene som ligger i
Classroom
Norsk: Svar på spørsmålene til “Ti kniver i
hjertet” som ligger under norskfaget
på CB. Husk å levere!
Engelsk 7C: Gjør “Homework Week 38” i
Classroom (CB).
Samfunn 7D: Gjør oppgave 20 s. 165 i
Gaia Samfunn.

Engelsk 7A, 7B & 7D: Gjør
“Homework Week 38” i Classroom
(CB).

Samfunn 7A, 7B & 7C: Gjør oppgave
20 s. 165 i Gaia Samfunn.

Norsk: Skriv teksten fra “4 Les
og rett” riktig inn i norsk
skrivebok.

REGNING Matte: Oppgavebok:
Gjør oppgave 2.1, 2.2  og 2.3.
side 24.
Rett prøven og få underskrift.

Matte: Oppgavebok:
Gjør oppgave 2.5 og 2.6 side 25.

Matte: Oppgavebok:
Gjør oppgave  2.8 og 2.9 side 26.

ANNET Husk oppladet CB hver dag.
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