
Læringsplan for 7. trinn, uke 15   

 

 Ukas begreper:   Words to learn:  Øveord 

 

 

 
 
  

Matematikk: 
brøk 
likeverdig brøk 
  

   
 
Vi jobber med å skrive manus og spille 
skuespill i engelsktimene denne uka. 
Dette skal filmes og vises lærer.  

 

 

mordgåte 
skummelt 
mistenkelig 
hotell 
etterforsker 
påskeegg 
detektiv 
fingeravtrykk 
hyttetur 
appelsin 
solbriller 
mysterium 
 
Les ordene, øv 
skrivemåten! 

          OPPGAVER LÆRINGSMÅL 
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Oppgave: PÅSKEKRIM                       

 
MÅ HA MED: et påskeegg 

❑ Du må ha fått godkjent skriveplanen før du 
starter skrivingen  

KRITERIENE: 

• Du skal ha innledning, hoveddel med 

høydepunkt og en avslutning (husk fisken) 

• Du skal ha med personbeskrivelser 

• Du skal ha med miljøbeskrivelser 

Du må vise at du behersker: 

• Å skrive gode, utfyllende og utbygde setninger  

• Å bruke riktig tegnsetting og god rettskriving 

• Å bruke avsnitt 

• Å bruke litterære virkemidler som gjentakelser, 

zooming, frampek, sammenligninger 

 

❑ Jeg kan skrive en fortelling og følge 

kriteriene 

❑ Jeg kan overholde tidsfristen 

 

 

INNLEVERINGSFRIST: Fredag 12. april! Del 

med Vibeke 
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❑ Må: Oppgave 6.136, 6.137 og 6.137  på side 72 

i Multi 7B. 

❑  Bør: 20 min multi smartøving 

 

❑ Jeg kan angi en andel som enkel brøk, 

desimaltall og prosent. 

❑ Jeg kan forkorte og utvide brøker. 

 



EUROPEISK HISTORIE 
1. Tidlig middelalder  

      UKE 10:   

• Nøkkelord s 18 og 19 (om tidlig middelalder/innledning) 

• Les og skriv nøkkelsetninger om «Arabia» 

• Oppgave 13, 14 og 15 (lekse uke 10) 
       UKE 11: 

• Lenspyramiden – fylt ut og kopiert inn (lekse) 

• Skrevet nøkkelsetninger til s 28 og 29 (lekse) 
2. Høymiddelalder og senmiddelalder 

      UKE 11:  

• Innledning om høymiddelalderen + bilde (se s 19) 

• Lese og skrive nøkkelsetninger til s 34-37 (lekse) 
      UKE 12:  

• Lese og skrive nøkkelsetninger til s 38-41 (lekse) 

• En tekst om Frans av Assisi (lekse) 
       UKE 13:          

• Nøkkelsetninger og bilder til korstog og riddere (lekse) 

• En kort tekst om svartedauden  (valgfritt) 
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Alle:  

Vi jobber med å skrive manus, og fremføre skuespillet i 

gruppene. Dette skal filmes. Dere må øve på 

replikkene.  

 

Dere som ikke er med på skuespill jobber med 

oppgaver i timene. 

❑ Jeg kan rollen min på skuespillet. 
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❑ Gå igjennom dokumentet, sjekk at alle 

oppgaver er med (se under), og at dokumentet 

har god layout – gode overskrifter, bilder, osv.  

❑ Del dokumentet med Vibeke (leksesjekk) 

– siste frist fredag 12. april! 

 

❑ Jeg kan fortelle om de viktigste 

kjennetegnene ved middelalderen: 

-hvordan mennesker hadde det, om 

jordbruk, godseiere, om handel og byliv, 

kirkens makt, korstogene og 

svartedauden 
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TIL TORSDAG: 

❑  Les og repeter side 140 til 147. Se godt på 

bildene, billedtekstene og tabellene. 

Du skal lære: 

❑ om noen av signalene som finnes i 

omverdenen vår 

❑ om hvilke sanser vi har 

❑ om hvordan sansene kan oppfatte 

signalene rundt oss 


