
PUkeplan for 7. trinn  2022 Uke 7 14.feb - 18.feb  2022

LÆRINGSMÅL ØVEORD ENGLISH GRAMMAR

Norsk

English

Musikk

Matematikk

Samfunnsfag

Naturfag

KRLE

Kroppsøving

Sosialt

Jeg bruker fagspråk og kunnskap om ordklasser og setningsoppbygging i samtale om egne og andres tekster

Jeg kan bidra med å lage veggavis.

Jeg kan synge sanger fra flere land.

Jeg kan repetere til prøve.

Jeg kan samarbeide med læringsvenn om å lage en historie på Creaza.

Jeg kan finne informasjon til presentasjonen min.

Jeg kan fortelle om buddhismen og si noe om deres lover, regler og ritualer.

Jeg kan bidra med en positiv holdning og vise god lagånd.

Vi jobber med klassemiljøet.

akselerere

allikevel

bibliotek

detektiv

epidemi

etter hvert

eksklusiv

graffiti

Irregular Verbs:

- To see

- To know

- To sleep

- To swim

- To take

Disse skal kunne bøyes.

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON

LESING Norsk:
Les minst 20 min i hylleboka
di.

Norsk: Les dagens nyheter på
Elevkanalen.no.

https://www.elevkanalen.no/public2

Norsk: Øv på presentasjonen din! Morsmålsuka!

Svømming: C + D

Link til livet: “Jeg og de andre”

Nyttårsball: 24/2

Skøytedag: 25/2

Kapittelprøve i matematikk på
fredag.

Fotballturnering på torsdag
for skolelaget. Egen info
kommer.

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: Jobb med presentasjonen,
både din egen og gruppearbeidet.

Samfunn 7D: Jobb videre på
Creaza-oppgaven.
Engelsk 7C: Gjør “Homework Week
07” i Classroom (CB), du trenger din
Notebook.

Norsk: Gjør ferdig grammatikk arkene,
s. (eget hefte)

Engelsk 7A, 7B & 7D: Gjør “Homework
Week 07” i Classroom (CB), du trenger
din Notebook.

Samfunn 7A, 7B & 7C: Jobb videre på
Creaza-oppgaven.

Norsk: Du skal være ferdig med
presentasjonen om
landet/byen/fylket ditt.

Øv godt på engelske verb
gloser  og norske øveord!

REGNING Matte: Grunnbok:
Gjør side 32 - 33. Husk føring og
vis utregninger. Ferdig til fredag.

Regne oppgaver fra lærer!

Matte:  Grunnbok:
Gjør side 32 - 33. Husk føring og vis
utregninger. Ferdig til fredag.

Matte:  Grunnbok:
Gjør side 32 - 33. Husk føring og
vis utregninger. Ferdig til fredag.

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/public2

