UKEPLAN FOR 7b
Uke: 3
Læringsmål
Norsk: Kunne Repetere substantiver, verb,
adjektiver og personlige pronomen. Vite hva
determinativer er.

Krle: Kunne forklare hva etikk, likestilling, homofili,
bifil og heterofil.

Matematikk:
Vite hva regneartenes prioritet er. Kunne regne ut
regnestykker utfra regneartenes prioritet. Vite hva
kombinatorikk er.

Engelsk:
Kunne 4 nye sterke verb. Vite hva et adverb er.

Samfunnsfag: Gjennomføre prøve i kapittelet
«Pest til krise…» s. 58-91 i Midgard. Starte opp
gruppearbeid om verden.

Naturfag: Kunne forklare hvilke deler hjernen består
av. Hva vi mener med nervesystemet. Kunne forklare
hva en refleks er.

Kroppsøving: Lage en gruppedans.

Sosialt mål: Samarbeid: Kunne jobbe med andre selv
om de ikke er nære venner. Kunne lytte å stille
spørsmål til det andre forteller.

mandag 08.01

tirsdag 09.01
Fysak

onsdag 10.01
Engelsk:
Gjennomgå ny lekse.

torsdag 11.01

fredag 12.01

Fysak
Prøve i samfunnsfag

Gym
Gym
Lekse til tirsdag

Lekse til onsdag

Lekse til torsdag

Lekse til fredag

Matte:
Regne nr. 3.913.94 i Multi.

Naturfag:
Les s. 64-67.

Multi:
S. 95 skal være
ferdig.

Engelsk:
Se under ukelekse.
Underskrift /glosepr.

Norsk:
Gjør oppg. 2526 i arbeidsboka
Zeppelin.

Samfunnsfag:
Les s. 168-173 i
Midgard.

Engelsk:
Grammatikk-oppg.

God helg!

Ukelekse:
Engelsk: Step 1: TB. p. 108 og 109. WB. P. 75. Step 2: TB. p. 110 – 113. WB. p. 76. Step 3:
TB. p. 114 og 115. WB. p. 77 nr. 138 og 139.
Verbs: pay (betale) – prove (bevise) – put (legge) – quit ( forlate, gi opp)
Øv på diktat du får utdelt.
Samfunnsfag: Prøve på torsdag s. 58-91.
Matte: Jobb en halvtime på smartøving.
Info til voksne:
Det var kjempeinnsats på «Smartingen» forrige uke. Mange gode ideer om hverdagsproblemer og løsninger ble lagt
frem. Kreativt og godt arbeid med oppfinnelsene og solid plan og gjennomføring av presentasjon og salg av ide til
juryen. Tror alle lærte mye og hadde det morsomt.

Hilsen Ola

