
Oppdrag mandag 20. april, 6. konronahjemmeskoleuke, dag 1 

God morgen og velkommen til en ny uke herlige, hardtarbeidende 7. 

trinnselever. 

Denne uka begynner vi på nytt tema både i engelsk og samfunnsfag. 

Matteplanen forrige uke var dessverre litt uklar, vi har forsøkt å rydde så det 

henger litt bedre sammen, si endelig fra hvis du ser flere muligheter for 

forbedring. 

I dag er fagene engelsk, naturfag, KRLE og matte. Du velger selv rekkefølgen. 

Madelen, Tone og Kristin er tilgjengelige, Kristin mest på begynnelsen av dagen 

og Tone mest på slutten av dagen. 

Husk å ta pauser og kom dere ut i det fine været, gjerne mellom hvert fag. Sol 

på huden gir deg viktige D-vitaminer som styrker både humør, benbygning og 

immunforsvar        

Matte: 

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

Jobb 30 minutter på Campus kap 9 og 30 minutter på Smart Øving. 

(Arbeid resten av uka:  
Tirsdag: Praktisk oppgave kommer på dagens oppdrag. 
Fredag: 30 minutter Smart Øving og 30 minutter Multi nettoppgaver, 7B, kap. 5.) 
 

Engelsk: 

Gå inn på Salaby https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/english-speaking-countries/united-states-of-

america. Les og lytt til Facts about the USA. Se filmen Meet Christina. 

Step 2 og 3 les om Amercian football i tillegg. 

Etterpå kan du prøve deg på dette spillet og se hvor mange stater du klarer       

https://www.sporcle.com/games/Matt/find_the_states 

 

KRLE: 

Mål: Jeg vet noe om jødedommens hellige skrifter. 

1. Lag en ny side som heter uke17-18 Jødedommen i krle mappen i klassenotatblokka. 

2. Se denne filmen om Are som prøver å leve som jøde.    https://www.nrk.no/video/25539 

3. Skriv noen setninger om hva du, etter å ha sett denne filmen, tenker om det å være jøde. 

 

 

https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/english-speaking-countries/united-states-of-america
https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/english-speaking-countries/united-states-of-america
https://www.sporcle.com/games/Matt/find_the_states
https://www.nrk.no/video/25539


Naturfag: 

Lyd og hørsel 

Gå inn på Brettboka og les side 165-173 i Globus N.  

(Denne lastet vi ned før påske, men hvis du har problemer med å få den opp så ringer du meg 

(Madelen) slik at jeg kan hjelpe deg) 

OBS: 

Kommunen ønsker å høre hva du mener om læringsprogrammene vi bruker på 

PC og ber deg svare på denne undersøkelsen innen fredag, hvis du vil: 

Elevspørring om programmer i Færder-skolen 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ALE8zrZyL0CPdDF3jZkscf-lglvltLhCku5e7dIv-GdUMDRRWDQwSU1VVDdLQjZaT1E1NU5QOUk0TC4u

