
Oppdrag mandag 23. Mars 

Kjære 7.trinn. Velkommen til uke 2 med hjemmeskole. Vi ser fram til å se mer 

av alt det flotte arbeidet dere gjør. Husk at vi er tilgjengelige for spørsmål både 

på mail chat og samtaler, ikke nøl med å spørre.  

I dag skal du jobbe med 4 fag, Engelsk, Matte, Naturfag og KRLE.  

Du velger selv rekkefølgen. Husk å ta deg pauser minst hver halvtime, strekk på 

beine og gå helst ut en tur. Lys og frisk luft blir mer og mer viktig når vi er så 

mye inne og hjemme. 

Vi har også laget en ny ukeplan, Uke 13, der ser du hva vi skal jobbe med 

denne uka, og får noen tips du gjerne kan bruke litt tid til å øve på hvis du har 

litt ekstra tid noen av dagene. 

 

Engelsk: 

I dag ligger det en skriveoppgave i klassenotatblokka, den ligger på Week 13 i 

engelskmappa.  Svar nedenfor på samme siden. Husk Stor bokstav i begynnelsen av alle 

navn og å bruke stavekontrollen! 

Her er en kort liten film fra en Amerikansk families hjemmeskoledag, se den før du begynner 

å skrive 2 https://www.youtube.com/watch?v=hiGz3eM1x-M  (linken er også i 

klassenotatblokka) 

Når du er ferdig med å skrive kan du prøve deg på dette spillet: 

https://www.crazygames.com/game/escape-inc?fbclid=IwAR3YpDXNWY86lVMvAnA-

EkpMxRRaeNvmt6kAElW2mVgmU8SpzDattFzAqLQ 

Matte: 

 I dag skal du jobbe ca 30 min på Campus. Det er viktig at du følger med på videoene når du 

er inne her og jobber. 

https://radius5-7.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=2247039&sek=2030513 

Her finner du flere oppgaver om brøk som du kan jobbe med. 

Står du fast så send en melding så går vi igjennom det sammen  

Naturfag:  

Du skal skrive en kort oppsummering over hva statisk elektrisitet er for noe. (bruk gjerne 

nettet til å finne info) 

På klassenotatblokka ligger det også et enkelt forsøk som du skal gjøre. 

https://www.youtube.com/watch?v=hiGz3eM1x-M
https://www.crazygames.com/game/escape-inc?fbclid=IwAR3YpDXNWY86lVMvAnA-EkpMxRRaeNvmt6kAElW2mVgmU8SpzDattFzAqLQ
https://www.crazygames.com/game/escape-inc?fbclid=IwAR3YpDXNWY86lVMvAnA-EkpMxRRaeNvmt6kAElW2mVgmU8SpzDattFzAqLQ
https://radius5-7.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=2247039&sek=2030513


Husk at når du skriver elevrapport så bruker du malen jeg har laget, men fjern det jeg har 

skrevet som eksempel. 

Oppsummering og elevrapport leveres nedenfor på samme side i OneNote       

KRLE: 

Se denne videoen: 

https://www.nrk.no/video/25583 Are prøver å leve som buddhist 

Etter å ha sett denne filmen, hva tenker du er viktig for en som vil være buddhist? Skriv 

minst fire setninger i KRLE mappa i klassenotatblokken. 

Gjør eller si noe hyggelig til en du har kontakt med nå om dagene. Fortell om det i Krle 

mappen i klassenotatblokken. 

 

 

Ta pauser, ta pauser, vær ute vær ute, ta pauser, vær ute, vær ute        

Fysisk aktivitet  
Husk å være i aktivitet minimum 20 minutter hver dag. Du kan hoppe tau, løpe eller 
gå deg en tur, hoppe i trampoline eller hva med å øve litt på Dynamite på Just 
Dance? Det nærmer seg april og “Dansens 
dag”. https://www.youtube.com/watch?v=BXcyVlzIo7w  
 

 

 

https://www.nrk.no/video/25583
https://www.youtube.com/watch?v=BXcyVlzIo7w

