
Læringsplan for 7. trinn, uke 17   

 

 Ukas begreper:   Words to learn:  Øveord 

 

 

 
Klesdrakter fra 
renessansen 

Matematikk: 
brøk 
likeverdig brøk 
 
Norsk: 
sakprosa 
disposisjon 
  

  Step 1: 
ant-eater – maursluker 
spoiled – bortskjemt 
starving -sultne 
 
Step 2: 
desired - ønsket seg 
yawning – gjespet 
pronounce - uttale 
 
Step 3: 
startled – forskrekket 
had shed – hadde flyktet 
sacriface - ofre  

 

 

artig 
sørgelig 
kjedelig 
sjangle 
komisk 
gøyal 
vondt 
værelse 
pussig 
nedfor 
kanskje 
Les ordene, øv 
skrivemåten! 
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TIL TORSDAG B/TIL FREDAG A: 

❑ Øv godt på øveordene – øv på å lese dem og øv 

på skrivemåten  

❑ ZSB: Repeter s 163-164 

❑ ZSB: Gjør oppgave 3 s 165 

❑ Gjør ferdig oppgaven om Alexander Løken – del 

med Vibeke! 

❑ Jeg kan skrive øveordene 

❑ Jeg vet hvordan jeg kan bygge en god 

faktatekst 

❑ Jeg kjenner til Alexander Løkens 

forfatterskap 
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❑ Må: Oppgave 6.140, 6.141, 6.142 og 6.143  på 

side 72-73 i Multi 7B. 

❑  Bør: 20 min multi smartøving 

 

❑ Jeg kan addere og subtrahere brøker 

med like og ulike nevnere. 

❑ Jeg kan multiplisere heltall med brøk og 

brøk med brøk.  
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Step 1: 

❑ Les en kolonne på side 148 TB 

❑ Oppgave 50 side 111 WB 

Step 2: 

❑ Les side 148 og 149 TB 

❑ Oppgave 50 side 111 WB 

❑ How long do you think an anteater`s tounge is. 

20, 40 or 60 cm long? 

Step 3: 

❑ Les side 148-150 TB 

❑ What is the main idea of the poem? Write 

down your thoughts. Have you ever 

misunderstood someone because you spoke 

different languages? What happened? Skriv på 

pc eller boka di 

❑ Jeg kan bruke lytte- og lesestrategier 

for å forstå innholdet i en autentisk 

tekst 

❑ Jeg kjenner til en engelskspråklig 

forfatter 
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TIL TORSDAG: 

❑ Gjør et grundig BISON-overblikk på kapittel 

«Renessansen», s 50-63. Les sammendraget 

godt.  

 

Jeg skal kunne om: 

❑ renessansen i Italia og i resten av 

Europa 

❑ de store renessansekunstnerne 

❑ om reformasjonen og den religiøse 

splittelsen i Europa på 1500-tallet 

❑ om ny naturvitenskap på 15- og 1600-

tallet 
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Til torsdag: 

❑ Hvilke lyder kan være skadelige og hvorfor? 

(hint side 146-147 i Gaia) 

❑ Hvor svake lyder kan du høre? To fingre som 

gnisser svakt mot hverandre? Et pust? Gå på 

jakt etter svake lyder.  

❑ Nå kan du gå på jakt etter sterke lyder hjemme. 

Hvor sterke lyder kan du høre? 

 

Vi går gjennom leksa i timen på torsdag 

❑ Jeg vet at noen lydsingnaler kan skade 

hørselen vår 

 


