
Ukeplan for 7. trinn  2022 Uke 8 21.feb - 25.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

I can use the progressive form of verbs.

Jeg lærer meg litt kjennetegn med musikalsjangeren

Jeg kan finne en del av noe

Jeg vet hva personvern er og hvordan man bruker god nettvett.

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

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

Jeg kan vise innsats for å lære meg grunnleggende skøyteteknikk.

Vi jobber med klassemiljøet.

parallelt

ungdomsskole

herlig

venninne

vennligst

misforstå

overraske

terrasse

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

Svømming: A + B

Link til livet: “Jeg og de andre”

Nyttårsball: 24/2

Skøytedag: 25/2
Lov å ha med varm drikke, pølse i
termos og en pakke kjeks. Det er
også lurt å ha med sitteunderlag.
Priser for å leie utstyr:
Skøyter: 40 kr
Hjelm: 20 kr.

Fotballturnering på torsdag for
skolelaget. Egen info kommer.

Vi ønsker alle en fin og
avslappende vinterferie!
Møtes igjen uthvilte og klar til ny
innsats mandag 7.mars.
Utviklingssamtaler blir i uke 11
og 12.

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

Naturfag: Gjør oppgavene som ligger
i Classroom.
Samfunn 7D: Gjør oppgavene som
ligger i Classroom.
Engelsk 7C: Gjør “Homework Week
08” i Classroom (CB).

Norsk: Gjør ferdig grammatikk arkene,
s.28 -32 (eget hefte).

Engelsk 7A, 7B & 7D: Gjør “Homework
Week 08” i Classroom (CB).

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

Norsk:
Øv godt på norske øveord!

REGNING Matte: Oppgavebok:
Gjør oppgave 6.1, 6.4, 6.6, 6.7
og 6.9 side 20 og 21.

Regne oppgaver fra lærer!

Matte:  Oppgavebok:
Gjør oppgave 6.15, 6.18 og 6.21 side 22
og 23.

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

