
Ukeplan for 7. trinn  2021 Uke 48 29.nov - 3.des  2021

LÆRINGSMÅL ØVEORD ENGLISH GRAMMAR

Norsk

English

Musikk

Matematikk

Samfunnsfag

Naturfag

KRLE

Kroppsøving

Sosialt

Jeg kan mestre sentrale regler for rettskriving, ordbøying og tegnsetting. Jeg kan bruke
fagspråk og kunnskap om ordklasser og setningsoppbygning

I can use the simple present and simple past form of verbs.

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

Jeg kan øve til kapittelprøven på torsdag.

Jeg kan bruke det jeg har lært om kilder i arbeidet med å skrive nyhetsartikkel.

Jeg kan beskrive og visualisere hvordan døgn, månefaser og årstider oppstår, og samtale om hvordan dette

påvirker livet på jorda.

Jeg kan si noe om ulike trosretninger i kristendommen.

Jeg kan være en god lagspiller. Jeg viser at jeg respekterer fair play.

Jeg kan unngå trøbbel.

tygge

skremme

bevisst

bevist

spisst

spist

kapittel

vaskemiddel

Irregular Verbs:

- To be (simple present

+ simple past).

- To make

- To meet

- To put

- To read

Disse skal kunne

bøyes.

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON

LESING Norsk: Les i 15 min på
https://www.klartale.no/
Du skal fortelle på skolen om en av
nyhetene du har lest.

Husk “omvendt julekalender”. Norsk: Zeppelin lesebok. Les s.
37 - 45

Svømming: A og B

Vi starter opp med “omvendt
julekalender”. Se eget skriv.

Matteprøve TORSDAG.

VIKTIG!!!
Det er skabb hos flere elever
på trinnet. Nå er det viktig at
alle sammen leser skrivet fra
helsesykepleieren og vasker
ytterklær; jakker, skjerf, luer
og votter som de har brukt på
skolen i 60 grader. (Holder at
du gjør det en gang).

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

Underskrift og retting av
diktatboken!

Naturfag: Se filmen og gjør oppgavene
som ligger i Classroom
Engelsk 7C: Gjør “Homework Week 48” i
Classroom (CB).
Samfunn 7D: Jobb videre med artikkelen.

Engelsk 7A, 7B & 7D: Gjør
“Homework Week 48” i Classroom
(CB).

Samfunn 7A, 7B & 7C: Jobb videre
med artikkelen.

Norsk: Arbeidsbok til Språkbok, s.18,
gjør oppgave 2. Skriv i skrivebok.

Norsk: Zeppelin lesebok.
Skriv svar på oppgave 1, 2, 3 og
4 s.45. Skriv svarene med hele
setninger i skrivebok.

Øv godt på øveordene og
glosene  = diktat!

REGNING Matte: Grunnbok:
Gjør prøven side 90 og 91. Skal
være ferdig til torsdag. Husk å
vise utregning.
Øve til kapittelprøve.
Gjør 6 multiplikasjon og divisjon
oppgaver (fått på skolen)

Matte: Grunnbok:
Gjør prøven side 90 og 91. Skal være
ferdig til torsdag. Husk å vise
utregning.
Øve til kapittelprøve.

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/

