
Ukeplan for 7. trinn  2022 Uke 6 7.feb - 11.feb  2022

LÆRINGSMÅL ØVEORD ENGLISH GRAMMAR

Norsk

English

Musikk

Matematikk

Samfunnsfag

Naturfag

KRLE

Kroppsøving

Sosialt

Jeg kan lese samiske tekster på norsk og samtale om verdiene som kommer til uttrykk, og hvordan

stedsnavn og personnavn som inneholder de samiske bokstavene, uttales.

I know how to use a dictionary.

Jeg lærer meg litt kjennetegn med musikalsjangeren

Jeg kan finne overflate og volum.

Jeg kan fortelle om samenes historie og deres situasjon i dag.

Jeg kan gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg.

Jeg kan si noe om samenes religionshistorie og sjamanisme.

Jeg kan gjøre mitt beste og vise en positiv holdning til utholdenhetstrening.

Vi jobber med klassemiljøet.

akkurat

dessverre

halvparten

kjærlighet

designet

et flagg

immunforsvar

vennskap

Awful = Forferdelig

Visible = Synlig

Coat = Jakke

Odd = Rart

Beam = Stråle

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON

LESING Norsk:
Les minst 20 min i hylleboka
di.

Norsk: Les det samiske eventyret:
https://skole.salaby.no/samefolkets-
dag1/5-7-trinn/hvorfor-har-kraka-sv
arte-fjaer
Les om samiske eventyr:
https://spraakspalten.salaby.no/2020/
02/02/om-samiske-folkeeventyr/

Norsk: Les dagens nyheter på
Elevkanalen.no.

https://www.elevkanalen.no/public2

Norsk:
https://skole.salaby.no/5-7/nors
k/rettskriving/tegnsetting/velg-r
iktig-tegn

Svømming: A + B

Link til livet: “Jeg og de andre”

Nyttårsball: 24/2

Skøytedag: 25/2

Kapittelprøve i matematikk neste
uke.

SKRIVING Norsk: Skriv setninger med
øveordene. Skriv øveordene
riktig minst 3 ganger etterpå.
Skriv i skrivebok.

Underskrift og retting på/av
diktat og engelske
gloser/verb.

Norsk: Skriv svarene på spørsmålene
i skriveboka di:
https://skole.salaby.no/samefolkets-
dag1/5-7-trinn/snakk-sammen
Naturfag: Gjør oppgavene som ligger
i Classroom.
Samfunn 7D: Gjør oppgavene som
ligger i Classroom.
Engelsk 7C: Gjør “Homework Week
06” i Classroom (CB), du trenger din
Textbook, Workbook &  Notebook.

Norsk: Grammatikk ark. Skriv rett på
arkene.

Engelsk 7A, 7B & 7D: Gjør “Homework
Week 06” i Classroom (CB), du trenger
din Textbook, Workbook & Notebook.

Samfunn 7A, 7B & 7C: Gjør
oppgavene som ligger i Classroom.

Norsk: Skriv ferdig den
argumenterende teksten din.
Skriv på CB. Husk å levere!

Krle: Gjør ferdig oppgaven om
samene som ligger under Krle
faget på CB.

Øv godt på engelske verb
gloser  og norske øveord!

REGNING Matte: Oppgavebok:
Gjør oppgave 5.37, 5.42 og 5.53
side 14 og 15.
Regne oppgaver fra lærer!

Matte: Oppgavebok:
Gjør oppgave 5.55 og 5.57 side 16.

Matte: Oppgavebok:
5.59, 5.60 og 5.62 side 17.

ANNET Husk oppladet CB hver dag!
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