
Ukeplan for 7. trinn  2021 Uke 46 15.nov - 19.nov  2021

LÆRINGSMÅL ØVEORD ENGLISH GRAMMAR

Norsk

English

Musikk

Matematikk

Samfunnsfag

Naturfag

KRLE

Kroppsøving

Sosialt

Jeg kan skrive tekster med tydelig struktur og mestre sentrale regler for rettskriving, ordbøying og tegnsetting

I can use the internet and other sources to find facts about English-speaking Countries.

Jeg kan utøve et repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans fra samtiden og historien

Jeg kan multiplisere og dividere med flersifrede tall og desimaltall.
Jeg kan forklare hva kildekritikk er.

beskrive og visualisere hvordan døgn, månefaser og årstider oppstår, og samtale om hvordan dette påvirker livet
på jorda
Jeg kan forklare hva menneskerettighetene er, og vite noe om land som bryter menneskerettighetene.

Jeg kan reglene i innebandy.

Jeg kan si unnskyld.

annerledes

kommentar

oppleve

kontroll

kjenner

skjedde

vært

hvert

Irregular Verbs:

- Go

- Grow

- Have

- Hit

- Hold

Disse skal kunne bøyes.

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON

LESING Norsk: Les utdraget fra boka “Hva skjedde
egentlig med deg?”, s.93 - 103 i
Bokslukerprisen 2021/22.
Naturfag: Les sidene som ligger i
Classroom.

Norsk: Les i 15 min på
https://www.klartale.no/

Husk å minne mor/far på
foreldreundersøkelsen!

Norsk: Øv godt på
øveordene/bøy de engelske
verbene = diktat!

Svømming: A og B

NB! Fotografering tirsdag 16.
november.

Minner om Fau sin
gjenbruksdag onsdag
17.november!

Husk foreldreundersøkelsen!

Silje og Inger får tilsammen 7
lærerstudenter i uke 45 og 46.

SKRIVING Norsk: Skriv en setning med
hvert av øveordene. Skriv
øveordene riktig minst 3
ganger etterpå. Skriv i
skrivebok.

Norsk: Svar på spørsmålene til “Hva
skjedde egentlig med deg?” som ligger
under norskfaget på CB. Husk å levere!
Naturfag: Svar på spørsmålene som ligger
i Classroom
Engelsk 7C:
Samfunn 7D: Svar på TONE-skjemaet dere
har fått utdelt.

Engelsk 7A, 7B & 7D:

Samfunn 7A, 7B & 7C: Gjør oppgaven
som ligger på Classroom.

Norsk:

Norsk: Jobb  ferdig med
innledningen på fortellingen din.
Pass på at du tar i mot gode råd
fra læringsvenn, og evnt skriver
om/forandrer litt på
innledningen.

REGNING Matte: Oppgavebok:
Gjør oppgave 3.41 og 3. 44 side
41. Gjør oppgave 3.46 og 3.50
side 42 Vis utregning!
Regn regnestykkene i L-boka
som læreren skrev på tavla.

Matte: Oppgavebok:
Gjør oppgave 3.59 og 3.62 side 43.
Gjør oppgave 3.66 og 3.67 side 44.
Vis utregning!

Matte: Oppgavebok:
Gjør oppgave 3.73, 3.74 og 3.75
side 45.
Vis utregning!

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/

