
Ukeplan for 7.trinn uke 13  

Mandag 30.mars Tirsdag 31.mars Onsdag 1.april Torsdag 2.april Fredag 3.april 

Økt 1. KRLE  
Buddhismen  
Se på videoen om 
buddhismen: 
https://www.youtube.com/
watch?v=wt1z7Z1GZ50  
Skriv ned minst 10 
setninger om hva du har 
lest og lag en tegning til 
filmen. Tegningen skal 
vise hva du husker best 
fra filmen. Setningene skal 
levers på ITS, ta bildet av 
tegningen din.  

Økt 1. Naturfag 
Se filmen og skriv en kort 
oppsummering av det du 
lærte av forsøket i Word. 
Lever på ITS. 
 

https://www.nrk.no/skole/?pa

ge=search&q=elektrisitet&me

diaId=21255 
 

Økt 1. Matte 
Jobb på Multi Smart Øving i 
minst 30 minutter.  
 
Jobb med matematiske 
begreper i minst 20 
minutter.  
https://skole.salaby.no/5-
7/matematikk/begreper 
 
Husk at vi sjekker hvor 
lenge dere har jobbet med 
Multi Smart Øving. I tillegg 
kommer det spørsmål på 
Kahooten.  

Økt 1. KRLE 
Gå inn på Salaby og les 
om hinduismen og se på 
noen av videoene. Jobb i 
40 minutter.  
https://skole.salaby.no/5-
7/krle/buddhisme/laer-
om-buddhismen 
 
Etterpå tar du test deg 
selv inne på Salaby.  
Skriv et kort referat om 
hva du har lært etter å ha 
jobbet med tekstene og 
filmene.  

Økt 1. Engelsk 
 
1.Gi tilbakemelding på 
gårsdagens 
bokanmeldelse i ITS 
 
2. Corona poem 
Write a poem or a 
song about the corona 
virus.  
Use at least 15 words. 
( minst 15 ord) 
Upload on ITS 
Se tips til ord du kan 
ha med på ITS. 

Økt 2. Fysisk aktivitet 
Stå på ett ben i 30 
sekunder på hvert bein 
 
90 grader inntil veggen så 
lenge du klarer (ta tiden!) 
 
Hink i 1 minutt.  
 
Løpetur i 15 min.  

Økt 2. Fysisk aktivitet  
Ta på treningstøy og delta på 
treningsøkten på youtube.  
https://www.youtube.com/wat
chv=L_A_HjHZxfI&list=PLLu
YT53VtQZlKXwn-
wYEuw04WzG4mDsVA 

Økt 2.Fysisk aktivitet  
Ta på treningstøy og bli 
med på yoga på youtube. 
 
 
https://m.youtube.com/watc
h?v=GuX_6cHllwE 
 
 

Økt 2. Norsk  
Gå inn på ITS og se 
oppgavearket om 
nettmobbing. Gjør 
oppgavene og lever på 
ITS.  

Økt 2. Fysisk aktivitet 
Styrke: 
Ta 10 burpees. 
Planken i 2 min. 
Gjør en valgfri øvelse i 
5 min.  
 
Gå en tur i 15 min. 

Økt 3. Matte 
Jobb med grubliser og 
tekstoppgaver på Salaby i 
minst 40 minutter.  
https://skole.salaby.no/5-
7/matematikk/grubliser 
  

Økt 3. Engelsk 
Irregular verbs 
Øv på, og lær deg utenat, 
bøyingen av de sterke 
verbene for uke 14 og 15.  
Se listen på ITS. 
 
Sjekk også at du fortsatt kan 
bøyingen av alle verbene vi 

Økt 3. Norsk 
 Gjør norskopplegget som 
handler om nettvett. Hva du 
skal gjøre ligger forklart i et 
dokument på ITS. 
Oppgaven skal leveres på 
ITS.  

Økt 3. Engelsk  
Bokanmeldelse 
Skriv en bokanmeldelse 
av den siste boka du leste 
ferdig. Den skal 
selvfølgelig skrives på 
engelsk, og leveres i ITS. 
Hverandrevurdering: 
Dere får tildelt en av de 

Økt 3. Naturfag 
Se filmen og forklar 

med egne ord hva 

forsøket går ut på.  

Lever på ITS. 
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https://skole.salaby.no/5-
7/matematikk/tekstoppgav
er 
  
Test deg selv på de ulike 
nivåene. 

har pugget på frem til nå. 
Husk den store prøven dere 
skal ha når vi begynner på 

skolen igjen        

 

 
 

andres bokanmeldelse på 
ITS, og skal gi 
tilbakemelding på den 
(Three stars and a wish).  
Denne gangen er vi ikke 
anonyme. Ta deg god tid 
til å skrive en så grundig 
bokanmeldelse som 
mulig. 
 

innsats/sesong/1/episo

de/5/avspiller 
 
 

 Økt 4. Samfunnsfag 
 
Europaspillet: 
https://gamilab.com/play/1c7
919ac-cd3a-45db-a1b0-
52514655df7d 
 
Kode: H21R5L 
 
Du kommer inn på spillet 
med Feide-brukeren din. 
Bruk fornavnet ditt som 
brukernavn. Her er det 
muligheter til å teste både 
egne og foreldre/søskens 

europakunnskaper 😉  

Bruk ca. 30 minutter på spillet 
 

   

Økt 4. Lesestund 
Les en bok i minst en halv 
time. 10 minutter skal 
leses høyt for en hjemme. 

Økt 4. Lesestund 
Les en bok i minst en halv 
time. 10 minutter skal leses 
høyt for en hjemme.  

Økt 4. Lesestund 
Les en bok i minst en halv 
time. 10 minutter skal leses 
høyt for en hjemme. 

Økt 4. Lesestund 
Les en bok i minst en halv 
time. 10 minutter skal 
leses høyt for en hjemme. 

Økt 4. Kahoot. 
Kahoot klokken 11 for 
hele trinnet! Spørsmål 
fra uken som har gått.  
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Praktisk-estetiske fag:  
Musikk: Lag en melodi og rytme i Chrome Music Lab ( https://musiclab.chromeexperiments.com ) Gå inn på Song Maker som er det første 
valget etter du har trykket på lenken. Der kan du starte med å lage trommerytmer på de nederste linjene og så kan du utforske og 
eksperimentere med tonene ved å trykke på de tomme firkantene. Lag en melodi med rytme og når du er fornøyd trykker på Save (lagre) og 
kopierer linken og limer den inn i et tomt worddokument som du laster opp under filer i kanalen musikk i Teams. Hvis det er noe du, lurer på 
kan du ta kontakt med Ingvild i chatten på Teams. Hvis du trenger litt hjelp til å komme i gang kan du se på denne læringsvideoen: 

https://www.youtube.com/watch?v=gX5qX0I6pP8   Lykke til         

 
Kunst og håndverk: Oppgave: Kunst i nærmiljøet. Gå inn på ITS for å lese oppgaven. Ta kontakt med Kaja eller Sara på teams eller mail 
hvis du lurer på noe. 

Informasjon: Alle skoler og barnehager skal holde stengt til 13. april 2020. Dette kan bli forlenget. Vi ber alle foreldre holder seg oppdatert 
på denne siden: https://aktuelt.osloskolen.no/felles-nyhetsliste/svar-pa-viktige-sporsmal/ . Ønsker alle sammen en riktig god påske når det 

tiden kommer        

Klassekoden til 7A Multi smart øving: Elev-kode: 1990109730. Skriv inn klassekoden første gang du logger deg inn. 
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