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ÅRSTIDER-ÅRSHJUL
Tirsdag: tur til Kvarenesstranda Torsdag: Speedturnering

Fredag: skolefotograf
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Fredag: Sørlandske lærerstevne SAMLING: FN-dag m/7trinn og skolekor Foreldresamtaler
Foreldresamtaler

Foreldresamtaler Onsdag: Luciasamling 3tr./7tr.rydde Tirsdag: Juleverksted (3.-4.økt)

MERKEDAGER

EKSKURSJONER

FRAVÆR/STUDIER ERASMUS+ TUR

HOVEDTEMA / LÆRINGSSTRATEGIER Nettvett Sam-skjema Sam-skjema Sam-skjema

NATURFAG

TEMA

Bli kjent med naturfagsverket
Slik er Yggdrasil (s.4-5)
Forventninger til naturfag                          

Gode og dårlige forskere (s.6-15)
Kristian Birkeland
Marie Curie

Gode og dårlige forskere (s.16-21)
Kan vi stole på forskningen?
Steinalderfolkene på Filippinene

Uten mat og drikke (44-51)
Næringsstoffer har viktige oppgaver

Uten mat og drikke (52-57)
Jordbærenes reise gjennom kroppen
Cøliaki

Uten mat og drikke (58-63)
Planteetere fordøyer kostfiber

Menneskehjernen (64-71)
- verdens største mysterium?

De fantastiske øynene (72-77)
Hva skjer når du ser?
Kan vi se i mørket?
Hvorfor ser vi farger?

De fantastiske øynene (78-83)
Kan vi stole på øynene?
Levende bilder

Eksperimenter med elektrisitet (85-89)
Vi kobler en strømkrets
Brytere er en nyttig oppfinnelse

Eksperimenter med elektrisitet (90-97)
Flere forsøk med elektrisitet
Seriekoblinger
Parallellkoblinger

Eksperimenter med elektrisitet (98-103)
Elektromotoren

Energi (104-107)
Vann gir energi

Energi (108-113)
Energien i vann gir elektrisk energi
Transport av elektrisk energi
Fordeler/ulemper med vannenergi

Eksperimenter med elektrisitet (98-103)
Elektromotoren

Energi (104-107)
Vann gir energi

Energi (108-113)
Energien i vann gir elektrisk energi
Transport av elektrisk energi
Fordeler/ulemper med vannenergi

Høye fjell og vide vidder (s.22-29)
Sommer på fjellet
Lav vokser nesten overalt
Mellom fjell og dal

Høye fjell og vide vidder (s.30-35)
Den lange tøffe vinteren
Snøen gir varme og beskyttelse
Lær av dyrene

Høye fjell og vide vidder (s.36-43)
På sporjakt
Sporene kan gi informasjon

KOMPETANSEMÅL

> Forklare hvorfor det er viktig å lage og teste 
hypoteser ved systematiske observasjoner
og forsøk, og hvorfor det er viktig å 
sammenlikne resultater
> Trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle
naturfaglige tekster i ulike medier

> Forklare hvorfor det er viktig å lage og teste 
hypoteser ved systematiske observasjoner
og forsøk, og hvorfor det er viktig å 
sammenlikne resultater
> Trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle
naturfaglige tekster i ulike medier

> beskrive de viktigste organene i menneske-
kroppen og deres funksjoner

> beskrive de viktigste organene i menneske-
kroppen og deres funksjoner

> beskrive kjennetegn ved virveldyr og 
forklare funksjonen til de viktigste organene

> beskrive de viktigste organene i 
menneskekroppen og deres funksjoner
> beskrive kjennetegn ved virveldyr og 
forklare funksjonen til de viktigste organene

> beskrive de viktigste organene i 
menneskekroppen og deres funksjoner
> beskrive kjennetegn ved virveldyr og 
forklare funksjonen til de viktigste organene

> beskrive de viktigste organene i 
menneskekroppen og deres funksjoner
> beskrive kjennetegn ved virveldyr og 
forklare funksjonen til de viktigste organene

> gjennomføre forsøk med magnetisme og 
elektrisitet, beskrive og forklare resultatene
> bygge og teste enkle produkter som gjør bruk
av elektrisk energi, forklare virkemåten og 
beskrive prosess fra idetil ferdig framstilt produkt
> bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig
utstyr ved eksperimentelt arbeid og feltarbeid

> gjennomføre forsøk med magnetisme og 
elektrisitet, beskrive og forklare resultatene
> bygge og teste enkle produkter som gjør bruk
av elektrisk energi, forklare virkemåten og 
beskrive prosess fra idetil ferdig framstilt produkt
> bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig
utstyr ved eksperimentelt arbeid og feltarbeid

> gjennomføre forsøk med magnetisme og 
elektrisitet, beskrive og forklare resultatene
> bygge og teste enkle produkter som gjør bruk
av elektrisk energi, forklare virkemåten og 
beskrive prosess fra idetil ferdig framstilt produkt
> bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig
utstyr ved eksperimentelt arbeid og feltarbeid

> gjøre greie for bruk av noen energikilder
før og nå og beskrive konsekvenser for miljøet
lokalt og globalt
> gjør greie for hvordan man gjennom tidene 
har brukt overføring av bevegelse til å 
utnytte energi i vind og vann

> gjøre greie for bruk av noen energikilder
før og nå og beskrive konsekvenser for miljøet
lokalt og globalt
> gjør greie for hvordan man gjennom tidene 
har brukt overføring av bevegelse til å 
utnytte energi i vind og vann

> gjennomføre forsøk med magnetisme og 
elektrisitet, beskrive og forklare resultatene
> bygge og teste enkle produkter som gjør bruk
av elektrisk energi, forklare virkemåten og 
beskrive prosess fra idetil ferdig framstilt produkt
> bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig
utstyr ved eksperimentelt arbeid og feltarbeid

> gjøre greie for bruk av noen energikilder
før og nå og beskrive konsekvenser for miljøet
lokalt og globalt
> gjør greie for hvordan man gjennom tidene 
har brukt overføring av bevegelse til å 
utnytte energi i vind og vann

> gjøre greie for bruk av noen energikilder
før og nå og beskrive konsekvenser for miljøet
lokalt og globalt
> gjør greie for hvordan man gjennom tidene 
har brukt overføring av bevegelse til å 
utnytte energi i vind og vann

> planlegge og gjennomføre undersøkelser i 
noen naturområder i samarbeid med andre
> beskrive kjennetegn til et utvalg av plante
og dyrearter og fortelle hvordan disse er 
ordnet systematisk
> bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig 
utstyr ved eksperimentelt arbeid og feltarb.

> planlegge og gjennomføre undersøkelser i 
noen naturområder i samarbeid med andre
> beskrive kjennetegn til et utvalg av plante
og dyrearter og fortelle hvordan disse er 
ordnet systematisk
> bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig 
utstyr ved eksperimentelt arbeid og feltarb.

> planlegge og gjennomføre undersøkelser i 
noen naturområder i samarbeid med andre
> beskrive kjennetegn til et utvalg av plante
og dyrearter og fortelle hvordan disse er 
ordnet systematisk
> bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig 
utstyr ved eksperimentelt arbeid og feltarb.

MATERIELL
http://lokus123.lokus.no/?
marketplaceId=3385904&languageId=1&site
NodeId=13430929

Yggdrasil 7
Lærerveil. S.30-31
Kopieringsoriginal 1-2 i L.veil.

Yggdrasil 7
Lærerveil. S.31-32
Kopieringsoriginal 3 i L.veil.

Yggdrasil 7
Lærerveil. S.61-64

Yggdrasil 7
Lærerveil. S.65-68

Yggdrasil 7
Lærerveil. S.68-70

Yggdrasil 7
Lærerveil. S.78-79

Yggdrasil 7
Lærerveil. S.82-84

Yggdrasil 7
Lærerveil. S.86-89

Yggdrasil 7
Lærerveil. S.96-98

Yggdrasil 7
Lærerveil. S.99-101

Yggdrasil 7
Lærerveil. S.102-104

Yggdrasil 7
Lærerveil. S.114-115

Yggdrasil 7
Lærerveil. S.115-117

Yggdrasil 7
Lærerveil. S.102-104

Yggdrasil 7
Lærerveil. S.114-115

Yggdrasil 7
Lærerveil. S.115-117

Yggdrasil 7
Lærerveil. S.44-45

Yggdrasil 7
Lærerveil. S.47-48

Yggdrasil 7
Lærerveil. S.49-52

VURDERING
Kunne 
fortelle om K.Birkeland og hans forskning.
fortelle om M.Curie og hennes oppdagelser

Kunne
fortelle hvordan en naturvitenskaplig forsker
arbeider, og hvordan juksemakere kan oppdages

SAMFUNN

TEMA
Bli kjent med Midgard og Samf.verket.      Valg 2017 - Barnas valg Valg 2017 - klassevalg Renessanse og opplysningstid

Mennesket i sentrum
Renessanse og opplysningstid
Nye tanker, uro i Europa

Fra pest og krise til bedre tider
Svartedauden

Fra pest og krise til bedre tider
Norge under dansk styre

Fra pest og krise til bedre tider
Norge under dansk styre.

Fra pest og krise til bedre tider
Norge under dansk styre.
PS! Samling 7. trinn (tema FN) 

På flukt
Alle har rett til trygghet

På flukt
Hvorfor må noen flykte?

På flukt
Alle barn har rettigheter

Forbruk og forurrensning
Vi forbruker mer

Forbruk og forurrensning 
Det blir varmere på jorda.

Forbruk og forurrensning 
Forurrensning av jord of vann.

Forbruk og forurrensning
Internasjonalt miljøsamarbeid

JUL

KOMPETANSEMÅL

Få en oversikt over kapitlene i boka. -Gere greie for dei viktigaste maktinstitusjonane i 
Noreg og deira hovudoppgåver og diskutere 
skilnader mellom å leve i eit demokrati og i eit 
samfunn utan demokrati.-Gjere greie for kva eit 
politisk parti er, og diskutere nokre sentrale 
motsetnader mellom dei politiske partia i Noreg

Gjennomføre og presentere undersøkingar som 
krev teljing og rekning, ved å bruke informasjon 
frå tabellar og diagram

Gjere greie for sentrale trekk ved tidsepokane 
mellomalder, renessanse og opplysningstid i 
Europa og diskutere grunnar til denne 
tidsinndelinga

Gjere greie for sentrale trekk ved tidsepokane 
mellomalder, renessanse og opplysningstid i 
Europa og diskutere grunnar til denne 
tidsinndelinga

Fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i 
Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og 
gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne 
perioden
- Plassere ei hendingsrekkje i historie og samtid på 
tidsline og kart
- skrive samfunnsfagleg tekst ved å bruke 
relevante fagomgrep og fleire kjelder

-Fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i 
Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og 
gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne 
perioden
- gi tilbakemelding på andres tekster ut fra faglige 
kriterier og bearbeide egne tekster på bakgrunn av 
tilbakemeldinger

-Gjere greie for kva eit samfunn er, og reflektere 
over kvifor menneske søkjer saman i samfunn

Fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i 
Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og 
gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne 
perioden

-Gjere greie for kva for moglegheiter, plikter og 
rettar barn og unge har til medverknad.
-Diskutere formålet med FN og anna internasjonalt 
samarbeid, også urfolkssamarbeid, og gje døme på 
den rolla Noreg har i samarbeidet

Presentere ein aktuell samfunnskonflikt og drøfte 
forslag til løysing
-registrere flyktningstraumar, forklare kvifor 
somme rømmer frå heimlandet sitt, og drøfte 
korleis det kan vere å kome til eit framandt land 
som flyktnin

-Gjere greie for kva for moglegheiter, plikter og 
rettar barn og unge har til medverknad.

Beskrive korleis produksjon og forbruk kan 
øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, 
og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast

-Beskrive korleis produksjon og forbruk kan 
øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, 
og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast
-Finne og trekkje ut samfunnsfagleg informasjon ved 
søk i digitale kjelder, vurdere funna og følgje reglar 
for nettvett og nettetikk

-Beskrive korleis produksjon og forbruk kan 
øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, 
og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast

Gjere greie for klima- og vegetasjonssoner i verda 
og korleis menneske gjer seg nytte av dei

MATERIELL

Samarbeid i grupper. Lage tankekart. Salaby.no, Redd barna.no Midgard s. 34-50 + Salaby Faktaside (kjente personer / viktige emner om 
renessansen)
Midgard s. 34-50

Filmer om svartedauden
Midgard s. 58-63
Tidslinje 1349-1750

Midgard s. 64-84
Kopiorginal Midgard

Midgard s. 64-84 Midgard s. 64-84 Midgard s. 92-113
Salaby

Midgard 92-113
Reddbarna.no

Midgard 92-113
Reddbarna.no
https://www.unicef.no/undervisning/barnp%C3%
A5flukt

Midgard 138-160
miljoagentene.no
miljolare.no

Midgard 138-160
miljoagentene.no
miljolare.no

Midgard 138-160
miljoagentene.no
miljolare.no

Midgard 138-160
miljoagentene.no
miljolare.no

VURDERING

Kunne fortelle om "sitt" politiske parti. Følge med å forstå hvordan et valg gjøres
Bearbeide valgresultat (Statistikk, samarbeid, 
hvem danner regjering?)

Kunne forklare kjennetrekk ved renessansen. Jeg kan fortelle om kjente personer fra denne 
tidsperioden.

Jeg kan forklare hvordan svartedauden rammet 
Norge
Legge frem ulike konsekvenser svartedauden fikk 
for Norge.

Fortelle kort om årsaken til at Norge kom under 
dansk styre.

Forkalre hva det vil si at Norge var under dansk 
styre.
Fortelle om dagligliv, handel og nye næringer i 
dansketida.

Fortelle om dagligliv, handel og nye næringer i 
dansketida.
Kjenen til vikitg kilder fra denne tidsperioden.

INFO om FN-dagen 24. okt Prøve ut ulike forsøk og undersøkelser om temaet

KRLE

TEMA
Utlevering av bøker + Oversikt over kapitlene Fellestur mellomtrinnet. Kvarenes Kristendommens historie. Fra vikingtid til 

middelalder.
Kristendommens historie. Middelalder. Kristendommens historie. Renessansen Urfolk og rettigheter. Samene. Samisk historie. 

diskriminering og rettigheter
Jødedommen. 
Hellige skrifter 

Jødedommen
Mennesket og etikk! 

Hvor kommer etikk fra?
Ernoe rett/galt?

Hvor kommer etikk fra
Fornuft / naturen / religion / tradisjon?

Kristendom og etikk
De ti bud

Kristendom og etikk
Menneskeverd og den gylne regel

Islam
Koranen og Hadith

Islam
De fem søylene 

Islam
De fem søylene  + etikk

Islam Etikk
Jul
Triadisjoner / kalender

KOMPETANSEMÅL Lese og forstå innholdsfortegnelse. Få en 
forståelse for hva hvert kap inneholder og 
hva som skal gjennomgås

Forståelse for førkristne tradisjoner og hvordan 
kristendommen kom til Norge. Oversikt oer starten på kristne tradisjoner i Norge 

Kunnskap om kirker, prester og kristne lover og 
tradisjoner

Hvordan kom reformasjonen? Hvilke forandringer 
kom med reformasjonen

Gjøre rede for nasjonale minoriteter som finnes i 
Norge, og beskrive hovedtrekk ved deres 
rettigheter, historie og levekår.

- Forklare hva Tanak, Tora og Talmud er, og 
samtaler om sentrlae jødiske fortellinger

- samtale om jødedom, jødisk livstolkning og etikk 
med vekt på gudsbilde, menneskesyn, 
trosbekjennelsen, aktuelle etiske utfordringer og 
utvalgte tekster

- Forklare hva filosofi og etikk er - samtale om aktuelle filosofiske og etiske 
spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til 
temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, 
IKT og samfunn

- Samtale om filosofi, religion og livssyn som 
grunnlag for etisk tenkning og kunne drøfte noen 
moralske forbilder fra fortid og nåtid

samtale om etikk i forbindelse med ulike 
familieformer, forholdet mellom kjønnene, ulik 
kjønnsidentitet og forholdet mellom 
generasjonene

- Forklare hva Koranen og hadith er og samtale om 
sentrale islamske fortellinger

-Samtale om islam, islamsk livstolkning og etikk med 
vekt på gudsbilde, menneskesyn, trosartiklene, de 
fem søyler, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte 
tekster

-Samtale om islam, islamsk livstolkning og etikk med 
vekt på gudsbilde, menneskesyn, trosartiklene, de fem 
søyler, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster

MATERIELL
Salaby / Du og jeg Du og jeg + Data

Du og jeg + Skrivebok. Gruppearbeid Salaby (filmer, tekster og oppgaveark) Film om samene. Du og  jeg s. 72 - 85 Du og jeg s. 106-116
Salaby
Data

Du og jeg s. 106-116
Salaby
Data

Du og jeg s. 118-124 Du og jeg s. 118-124
Samtaler og case-samarbeid.

Du og Jeg s. 96-104 Du og Jeg s. 96-104 Du og jeg s. 30-40 Du og jeg s. 30-40
Gruppearbeid og presentasjon (video?)

Du og jeg s. 30-40
Gruppearbeid og presentasjon (video?)

VURDERING
Lage egen faktaside om ulike temaer i kap. 
Fremføre og dele innlært kunnsakp med andre. Få 
oversikt ved hjelp av nøkkelord og tankekart.

MATEMATIKK     
EGEN ÅRSPLAN

TEMA

KOMPETANSEMÅL

MATERIELL

VURDERING

KUHÅ                      
EGEN FAGPLAN

TEMA

KOMPETANSEMÅL

MATERIELL

VURDERING

MUSIKK

TEMA
Reggae / norske sanger Trond Viggo Band - bass Band - bass og rytme Band - samspill Band - samspill Sanger med internasjonalt tema Sanger med internasjonalt tema FN-samling generalprøve og fremføring Notelære - C-durskala Notelære - C-durskala og notelengde Notelære - klokkespill, komposisjon Notelære - komponere og skrive notene Julesanger - miniskuespill? Julesanger - miniskuespill? Beat - for - beat med julesanger

KOMPETANSEMÅL

MATERIELL
Bassgitar, akustiske gitarer, arbeidsbok, tekster Bassgitar, akustisk gitar, cajon, perkusjon Bassgitar, akustisk gitar, cajon, perkusjon Bassgitar, akustisk gitar, cajon, perkusjon

Vi-sangen, "Heal the world", En himmel full av 
sjerner, I natt jeg drømte, Min tanke er fri, band-
sanger?

VURDERING
Fremføre en sang? Samling for skolen med tema FN. Fremøre. Test i notelære?

NORSK
S=språkbok
L=lesebok

TEMA
S: Lær å lære
L: 

S: Lær å lære
L: 

S: Lær å lære
L: 

S: Lytte og tale
Å snakke sammen

S: Lytte og tale / skriv bedre
Å snakke sammen

S: Lytte og tale/skriv bedre
Argumenterende tekst
Lese- og skrivekurs (arbeidsark)

S: Skriv bedre
Å skrive
Lese- og skrivekurs (prosjekt x)

S: Rettskriving - regler
Lese- og skrivekurs (prosjekt x)

S: Rettskriving
Og - å

S: Ordklasser
Determinativ

S: Ordklasser 
Subjunksjoner / Adverb

S: Setningsanalyse 
Å analysere setninger

S: Setningsanalyse
Verbal - Subjekt - Direkte objekt 

S: Setningsanalyse
Setningsledd kan bestå av flere ord.

S: Sakprosa
Raport

S: Sakprosa
Referat

S: Sakprosa

KOMPETANSEMÅL

Repetere og lære om læringsstrategier
skrive fortellende, beskrivende, 
reflekterende og argumenterende tekster 
etter mønster av eksempeltekster og andre 
kilder, og tilpasse egne tekster til formål og 
mottaker

Repetere og lære om læringsstrategier Repetere og lære om læringsstrategier
presentere et fagstoff tilpasset formål og 
mottaker, med eller uten digitale verktøy
vurdere andres muntlige framføringer ut fra 
faglige kriterier

Uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise 
respekt for andres

lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille 
mellom meninger og fakta
uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise 
respekt for andres

Skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og 
argumenterende tekster etter mønster av 
eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne 
tekster til formål og mottaker
kjenne til opphavsrettslige regler for bruk av kilder

Skrive tekster med klart uttrykt tema og skape 
sammenheng mellom setninger og avsnitt
Bruke forskjellige former for digitale og 
papirbaserte ordbøker

Mestre sentrale regler i formverk og ortografi og 
skrive tekster med variert setningsbygning og 
funksjonell tegnsetting
Skrive sammenhengende med personlig og 
funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på en 
hensiktsmessig måte

Mestre sentrale regler i formverk og ortografi og 
skrive tekster med variert setningsbygning og 
funksjonell tegnsetting

Utføre grunnleggende setningsanalyse og vise 
hvordan tekster er bygd opp ved hjelp av begreper 
fra grammatikk og tekstkunnskap

Utføre grunnleggende setningsanalyse og vise 
hvordan tekster er bygd opp ved hjelp av begreper 
fra grammatikk og tekstkunnskap

Utføre grunnleggende setningsanalyse og vise 
hvordan tekster er bygd opp ved hjelp av begreper 
fra grammatikk og tekstkunnskap

skrive sammenhengende med personlig og funksjonell 
håndskrift, og bruke tastatur på en hensiktsmessig 
måte
skrive tekster med klart uttrykt tema og skape 
sammenheng mellom setninger og avsnitt

skrive sammenhengende med personlig og 
funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på en 
hensiktsmessig måte
skrive tekster med klart uttrykt tema og skape 
sammenheng mellom setninger og avsnitt

skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på en hensiktsmessig måte
skrive tekster med klart uttrykt tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt

MATERIELL
Zep. språkbok s. 6-24 Zep. språkbok s. 6-24 Zep. språkbok s. 6-24 Zep. Språkbok s. 34-52 Zep. Språkbok s. 34-52 /58-78

skrivesenteret.no
Zep. Språkbok s. 34-52 / 58-78
skrivesenteret.no

Zep. språkbok s. 58-78
arbeidsbøker

Zep. språkbok s. 86-97
Arbeidsbøker

Zep. språkbok s. 86-97
Arbeidsbøker

Zep. språkbok s. 100-106
Arbeidsbøker

Zep. språkbok s. 100-106
Arbeidsbøker

Zep. språkbok s. 132-146
Arbeidsbøker

Zep. språkbok s. 132-146
Arbeidsbøker

Zep. språkbok s. 132-146
Arbeidsbøker

Zep. språkbok s. 108-126
Arbeidsbøker

Zep. språkbok s. 108-126
Arbeidsbøker

Zep. språkbok s. 108-126
Arbeidsbøker

VURDERING
Mål om å på egenhånd kunne bruke ulike 
læringsstrategier og se nytten av dem 

Mål om å på egenhånd kunne bruke ulike 
læringsstrategier og se nytten av dem 

Mål om å på egenhånd kunne bruke ulike 
læringsstrategier og se nytten av dem 

Øke kompetane og bevisshet om kommunikasjon 
og respektere andres meninger.

Lære å trekk ved argumenterende tekst gjennom 
en skriveramme

Lære og arbeide med nye ordklasser Lære og arbeide med nye ordklasser

ENGELSK

TEMA
Sterke verb Sterke verb English speaking countries / Sterke verb Sterke verb / To write short stories Sterke verb / To write short stories Heroic deeds / Nouns (plural, genitive) Heroic deeds / Nouns (plural, genitive) Heroic deeds / Nouns (plural, genitive) Prosjekt "Heroes" Prosjekt "Heroes" Adjectives, adverbs Tales of treasure / adjectives, adverbs Tales of treasure / adjectives, adverbs Halvårsprøve Stairs Christmas story / movie 

KOMPETANSEMÅL

MATERIELL
Stairs TB, Stairs WB Stairs TB, Stairs WB Stairs TB, Stairs WB Stairs TB, Stairs WB Stairs TB, Stairs WB Stairs TB, Stairs WB Stairs TB, Stairs WB Stairs TB, Stairs WB, Creaza Stairs TB, Stairs WB Stairs TB, Stairs WB Stairs TB, Stairs WB Stairs TB, Stairs WB Stairs TB, Stairs WB Stairs TB, Stairs WB Stairs TB, Stairs WB Stairs TB, Stairs WB Stairs TB, Stairs WB

VURDERING
Quiz annenhver uke i utvalgte sterke verb Quiz annenhver uke i utvalgte sterke verb Underveisvurdering Opplesing av en av sine short stories. Kapitteltest Lage tegneserie om egen helt på Creaza. Lage tegneserie om egen helt på Creaza.
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