
Ukeplan for 7. trinn  2021 Uke 50 13.des - 17.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 kjenner til sirkelens egenskaper; diameter, radius og sentrum.

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 noen feirer jul og hvilke tradisjoner de  har.

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

Vi jobber med klassemiljøet.

plystre

sjekke

sjonglere

repetisjon

ignorere

korrektur

forkjølelse

kino

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON

LESING Husk “Omvendt
adventskalender”.

Norsk: Les/se  nyheter på Elevkanalen
i 15-20 min. Fortell på skolen om
nyhetene!
https://www.elevkanalen.no/Nyhetslist
e/1557#48-2021

Norsk: Zeppelin lesebok, les s. 54 - 61.
Velg deg ei side som du øver på å lese
høyt.

SISTE SKOLEDAG

Vi koser oss!
Det er lov å ha med en liten brus
(0,5 L) og litt kjeks/småkaker.
Elevene slutter klokken 11.00
denne dagen.

Svømming: A og B

Tur til Ormaskogen torsdag
16/12. Vi lager bål, det er lov å ta
med pølser og kakao. Dersom
noen  har en vedkubbe eller to til
overs ta gjerne med så får vi
mange bål.

Vi øn��er ���� en ���t��
fin �e���.

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

Norsk: Arbeidsbok til Språkbok, s. 22
-24.. Gjør ferdig, skriv
setningene/svarene i skrivebok.

Første skoledag etter ferien er
3. januar.

REGNING Matte: Oppgavebok:
Gjør oppgave 4.12 side 54, 4.15
og 4.17 side 55.
Regne 3 divisjon og 3
multiplikasjonsoppgaver fra
lærer!

Matte: Oppgavebok:
Gjør oppgave 4.22 og 4.23 side 55.

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

