
Læringsplan for 7. trinn, uke 13   

 

 Ukas begreper:   Words to learn:  Øveord 

 

 
 
Korstogene 

Norsk: 

punktum 

utropstegn 

spørsmålstegn 

anførselstegn 

kolon 

replikkstrek 

komma 

 
Matematikk: 
tid  
vei 
fart 
  

  Step 1: 
deaf - døv-døve 
forever – for alltid 
sure – sikker 
 
Step 2: 
healty – sunn 
signs – tegn 
bright – intelligent, begavet 
 
Step 3: 
sorrow– sorg 
rapidly – raskt 
motions- bevegelser 

 

 

leirskole 
bussjåfør 
skitur 
sengetøy 
ullgenser 
sitteunderlag 
solbriller 
slalåmutstyr 
ryggsekk 
klesskift 
vintersko 
 
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 152-159  

❑ ZAB: gjør s 57 og 58  

ZLB: Les s 182-193 – følg de gule boksene. Skriv 

et kort sammendrag av teksten  

❑ Jeg kan skrive øveordene 

❑ Jeg kan bruke punktum, spørsmålstegn 

og utropstegn riktig 

❑ Jeg kan de viktigste kommareglene 

❑ Jeg kan svare utfyllende på oppgaver til 

tekst 

❑ Jeg øver videre på setningsanalyse 
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❑ Må: Oppgave 5.112, 5.113 og 5.114 på side 39 i 

Multi 7B. 

❑  Bør: Minimum 20 min med Multi Smartøving. 

❑ Det blir kapittelprøve på onsdag. 

❑ Jeg regne om mellom timer, minutter og 

sekunder 

❑ Jeg kan regne med vei, fart og tid 

knyttet til km/t. 
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Step 1: Les side 143 TB 

❑ Oppgave 39 side 107 WB 

 

Step 2: Les side 143 – 144 TB 

❑ Oppgave 42 og 43 side 108 WB 

 

Step 3: Les side 143 – 145 TB 

❑ Oppgave 43 og 45 side 108 og 109 WB 

❑ What if you can`t see or you cant`t hear, how 

do you communicate? What if you are both 

blind and deaf? Write your thoughts about this.  

❑ Jeg kan gi eksempler på ulike former for 

kommunikasjon 



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. Høymiddelalderen 
      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) 
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TIL TORSDAG:  

❑ Gjør ferdig nøkkelsetningene om korstog og 

riddere (s 42-45) 

 

❑ Jeg kjenner til kirkens makt og betydning 

i europeisk middelalder, og kan fortelle 

om korstogene og riddere  

 

SE UNDER HVA DU SKAL HA I DOKUMENTET 

EUROPEISK HISTORIE 
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TIL TORSDAG: 

❑ Nærles s 146-147 

❑ Svar på grubleoppgaven nederst på s 147 

❑ Svar utfyllende på oppgave 26 s 156  

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 


