
Oppdrag torsdag 29. april, 7. koronahjemmeuke, dag 4 

God morgen 7. trinn! 

Siste dag i april, og en kort uke for alle, deilig      . Nyt fridagen i morgen! 

Du skal jobbe med 3 fag i dag; Norsk, Kunst og Håndverk og Kroppsøving. (De 

to siste kan du kombinere) 

Kristin, Kristine, Tone og Madelen er tilgjengelige. Madelen kommer til å ringe 

noen av dere ang sine fag, selv om dere ikke har naturfag eller matte i dag.  

I Kunst og Håndverk i dag SKAL oppgaven gjøres ute (hvis ikke du er syk), 

overskyet vær er perfekt for fotografering for da blir det ikke så sterke skygger. 

Kl. 13.00 i dag kommer vi til å Kahoot i begge rom! Logg på Teams og ha 

mobilen klar. 

Norsk  Mål: Jeg kan skrive en nyhetsartikkel om miljø-konsekvensene av 
Korona-viruset. Jeg kan jobbe med tilbakemeldinger for å forbedre min tekst. 

I dag skal du fortsette å skrive på nyhetsartikkelen din. Førsteutkast skal 
leveres i dag innen kl.12.00.  

1. Oppgaven deler du med Kristine, etter hvert få du tilbakemelding på hva 

som bør jobbes videre med på tirsdag.  

2. Nyhetsartikkelen skal leveres FERDIG senest onsdag 6.mai kl.12.00. 

Ferdig oppgave deles med Kristine på nytt. 

Oppgaven ligger under “NORSK” “UKE 18” på klassenotatblokk. Les nøye på 

hva du skal ha med. Ring eller send melding om du lurer på noe. 

Følg fargekodene for hva du skal ha med av innhold etter hvilken gruppe/step 

du er på. 

Kunst og håndverk 

Vi skal ha foto (konkurranse for de som vil) Det er to kategorier. Du kan levere 

ett bilde i hver kategori eller to i den ene. Det er lov å redigere bildene. 

Send bildene til Kristin på SMS 95700399 eller på mail.  

Oppgaven ligger i klassenotatblokka UKE 18 KUNST OG HÅNDVERK , rett 

nedenfor ukeplanen på velkommen-siden. 



Kroppsøving: 

Alternativ 1: 

Slå terningen minst 8 ganger. Antall øyne bestemmer hvilken aktivitet du skal 

gjøre. Får du likt antall øyne på terningen, velger du en aktivitet i riktig rad som 

ikke allerede er valgt. Send rapport til Kristine        

 

Alternativ 2: 

Dans deg sprek og glad! Få med deg to stykker. Dans en av dansene til 

Homebros sammen (hold god avstand). Eller koreografer noe lignende. Film og 

send til Kristine. Kan fint danses alene også eller så kan du bare se på denne for 

moro skyld og gjøre en av de andre alternativene        

https://youtu.be/GWYVYmCkKz8  

Alternativ 3:  

Skreddersy din egen treningstime. Timen skal inneholde: 

• 5-10 min oppvarming 

• 20 min styrke 

• 20 min kondisjon 

https://youtu.be/GWYVYmCkKz8


• 5-15 min med tøying. 

Send inn din treningstime til Kristine 

 


