
Oppdrag fredag 24. april, 6. konronahjemmeskoleuke, dag 5 

God morgen 7. trinn! Det er hyggelig å se at så mange er med på 

morgensamlingene at vi nå kan få gitt beskjeder og oppklare ting der. 

Og tusen takk for alle morsomme bildeserier. Dessverre klarer jeg ikke å legge 

ut alle formater i «utstillingen», men jeg tar vare på dem, og håper å kunne 

skrive ut alle når vi en gang er tilbake på skolen. 

Lykke til med matte, engelsk og musikk i dag. Jobb bra og les om USA på de 

forskjellige nettsidene så er du godt forberedt til det lille prosjektet i uke 18. 

Elin, Tone og Kristin er tilgjengelige i dag. 

Mandag i uke 18 kommer vi til å lage gruppearbeid i engelsk, med litt mindre 

grupper enn denne uka, så pass på at du setter av tid mandag morgen til å 

avtale når du skal jobbe med gruppa di, gjør gjerne avtaler for hele uka. 

Matte: 

Mål: Jeg kan regne ut areal av geometriske figurer og regne om mellom enheter 

Jobb 30 minutter Smart Øving og 30 minutter Multi nettoppgaver, 7B, kap. 5.  

Sjekk at du har jobbet med kap. 9 på Campus. Og at du har jobbet med det du skal på Smart 

Øving. Den praktiske oppgaven fra tirsdag skal være levert på mail til Madelen.   

 

Musikk: 
Music Lab er gøy! Det var mange som lagde skikkelig kule produksjoner i forrige uke.  
 
I dag vil jeg at du skal legge inn introen til en egenvalgt sang her i Music Lab 
https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/.  
Kanskje du har en favorittsang du vil prøve deg på? Eller kanskje du vil legge inn melodien til 
en kjent barnesang? 
 
Se denne filmsnutten for litt inspirasjon https://www.youtube.com/watch?v=8j9VELn-Xps 
Flere inspirasjonssnutter: 
https://www.youtube.com/watch?v=jnyzQsmeXrA (SuperMario) 
https://www.youtube.com/watch?v=F2zqDSfpXtU (All the good girls go to hell, Billie Eilish) 
https://www.youtube.com/watch?v=ucatBMQ5rm0 (We will rock you) 
 
Engelsk: 

I dag skal du bruke litt tid på lese og lære litt om forskjellige stater i USA. 

1. Gå inn på denne nettsiden https://www.ducksters.com/geography/usgeography.php  
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Scroll nedover så ser du at alle statene har fått en infoside med bilder og tekst. Scroll 

videre, så ser du 6 kart. På de 4 nederste vises store landskapsformer i USA, se på 

kartene og svar på spørsmålene i klassenotatblokka.  

2. så går du inn på denne siden https://kids.nationalgeographic.com/explore/states/ 

her ser du bilder og info om alle statene en gang til.  

3. Velg deg en stat som begynner med samme bokstav som et av navnene dine (bruk 

bokstav nr 2 hvis det ikke går med nr 1) 

4. Svar på spørsmålene om staten du har valgt, scroll helt nederst for å finne Fun Facts.  
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