
Ukeplan for 7. trinn  2021 Uke 49 6.des - 10.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 give examples of different types of digital texts.

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

Jeg kan bruke en gradskive og lese av vinkler på den.

Jeg kan forskjellen mellom et kontinent og en verdensdel.

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

påvirker livet på jorda.

Jeg kan fortelle om hvorfor vi feirer jul og hvilke tradisjoner vi har.

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

Jeg kan hjelpe/samarbeide med andre.

tygge

glemme

klemme

dessverre

hjem

kam

sykkel

å sykle

Settler = Nybygger

Challenge = Utfordring

Complaint = Klaget

Adult = Voksen

Youth = Ungdom

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON

LESING Underskrift på NY engelsk
verbprøve!

Naturfag: Gaia Naturfag
Norsk: Les/se  nyheter på Elevkanalen i
15-20 min. Fortell på skolen om nyhetene!
https://www.elevkanalen.no/Nyhetsliste/15
57#48-2021

Husk “omvendt julekalender”. Norsk: Zeppelin lesebok. Les
s.48 - 53

Svømming: C og D

Vinterball på torsdag 9.des -
se egen invitasjon.

Vi har startet  opp med
“omvendt julekalender”. Se
eget skriv.

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

Naturfag: Les og gjør oppgavene som
ligger i Classroom.
Engelsk 7C: Gjør “Homework Week 49” i
Classroom (CB), du trenger din Textbook.
Samfunn 7D: Les s. 112-113. Gjør
oppgave 3-4 s. 150

Engelsk 7A, 7B & 7D: Gjør
“Homework Week 49” i Classroom
(CB), du trenger din Textbook.

Samfunn 7A, 7B & 7C: Les s.
112-113. Gjør oppgave 3-4 s. 150

Norsk: Arbeidsbok til Språkbok, s. 19
-21. Gjør ferdig, skriv rett på arket.

Norsk: Zeppelin lesebok.
Skriv svar på oppgave 10, 12 a
og b, og 13 s.53. Skriv svarene
med hele setninger i skrivebok.

Øv godt på øveordene og
glosene  = diktat!

REGNING Matte: Oppgavebok:
Gjør oppgave 4.3 og 4.4 side 52.
Regne oppgaver fra lærer!

Matte: Oppgavebok:
Gjør oppgave 4.5, 4.6 og 4.7 side 53 .

Matte: Oppgavebok:
Gjør oppgave 4.8 og 4.9 side 53.
Underskrift og retting på/av
matteprøven.

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.elevkanalen.no/Nyhetsliste/1557#48-2021
https://www.elevkanalen.no/Nyhetsliste/1557#48-2021

