Arbeidsplan 8B uke 41

UKE 41
Time/Dag
1.time
(08.3010.00)
2. time
(10.1011.10)
3. time
(11.4013.10)
4. time
(13.2014.20)

Mandag
7/10
Norsk
CB1-2

Tirsdag
8/10
Kroppsøving
Basseng

Onsdag
9/10
Valgfag

Torsdag
10/10
Matematikk
CB1-2

Fredag
11/10
Matematikk
CB1-2

Samfunnsfag
CB1-2

Norsk
CB1-2

Engelsk
CB1-2

Naturfag
Naturfagsrom

Engelsk
CB1-2

Norsk
CB1-2

Kunst og
Naturfag
håndverk
Naturfagsrom
K og H
Språk/fordypning Samfunnsfag
CB1-2

Kroppsøving
Gymsal

Musikk
CB1-2

KRLE
CB1-2

Info:




Kun en ukes arbeidsplan
Eystein er borte fra skolen i uke 42.

Framføring av muntlig bokanmeldelse mandag 21/10.
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Sosialt mål:
Ha forståelse for egen og andres kulturelle bakgrunn, prøv å vær objektiv og aksepter
andres verdier og meninger
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Fargekoder
Prøver
Innleveringer
Presentasjoner
Ekskursjoner

Norsk
Tema:
Mål:
 Kunne skrive fagtekst
 Repetere rettskriving og rettskrivingsregler
 lære om anmeldelser med fokus på bokanmeldelse
Arbeidsmetoder:
Lesing: Låne og lese egen bok
Lese i TXT heftet både bokmål og nynorske tekster.
Språklige virkemidler: oppgaver på ark
Fagartikkel: gjennomgå sjangeren fagartikkel.
Bokanmeldelse: gjennomgå sjanger og fremføre
Hjemmeoppgaver: Lese minimum 15 minutter i egen bok, hver dag.
Framføring av muntlig bokanmeldelse mandag 21/10.

Matematikk
Tema: De fire regnearter
- Mål: Løse et problem med regning ved å vurdere hvilken informasjon du trenger
- Finne ut hvilken regneart du bør bruke for å løse et problem
- Regne med de fire regneartene (addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon)
- De matematiske begrepene sum, differanse, produkt, kvotient, ledd og faktor
- Gjøre overslag med de fire regneartene
Navnet på forskjellige tall (naturlige tall, hele tall, partall, oddetall og primtall)
Hjemmearbeid
Viktig å repetere, bruke og gjenkjenne de ulike regneartene, og kunne bruke dem hensiktsmessig.

Engelsk
Tema:
Mål: Jobbe med grammatikk og muntlig oppgave om skoleuniformer.
Arbeidsmetoder: Gjennomgang av grammatikken, lese om og lytte til tekster om skoleuniformer.
Lese ulike diktformer.
Hjemmearbeid:
Grammatikkoppgave til 09.10.19(8B)
Oppgavene ligger på It’s Learning.
Leselekse til neste uke: Les de ulike diktene på s. 53
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KRLE
Tema: Kapittel 2 religioner og livssyn i dag
Mål:
 Mangfoldet av religioner og livssyn i Norge i dag
 Hva religion er, og hvordan du kan møte religionene i dagliglivet
 Hva et livssyn er
 Religiøst liv- mennesket og det hellige
 Å vise respekt for andre menneskers tro og livssyn
Arbeidsmetoder:
Vi jobber med boka side 25-45 gjør ulike oppgaver
Ser på serien utrolige ritualer

Hjemmearbeid: Gjør ferdig oppgaver fra timen
Musikk
Tema: Blues
Mål:




kunne redegjøre for bluesens historie.
Bli kjent med ulike artister innenfor sjangeren
Jobbe med en spesiell artist/gruppe, bluesens historie og presentere dette ved hjelp av
powerpoint for klassen
Arbeidsmetoder: nest siste uke med arbeid og øving på fremføring
Hjemmearbeid: Lage presentasjon ferdig og øve på fremføring. Framføring av muntlig
presentasjon onsdag 23/10

Samfunnsfag
Tema:
Mål:
 Kunne bruke breddegrader og lengdegrader for å finne og bestemme posisjoner på kart
 Kunne forklare målestokk, karttegn og de vanligste kartene
 Kjenne til hvordan kart lages
 Kjenne til moderne kartlegging av jordoverflaten.
Arbeidsmetoder:
Vi jobber med boka side 11-23. Egne arbeidshefter og oppgaver
Hjemmearbeid:

Naturfag
Tema: Målinger
Mål:





bruke de vanligste målenhetene og måleredskapene i naturfag
beregne fart
forklare hva vi mener med masse
beregne massetetthet, forklare hva som skal til for at noe skal flyte

Tysk
Tema: Meine Familie
Mål:
Kunne si mer om egen familie på tysk
Kunne konstruere grunnleggende/enkle setninger på tysk
Woche 41:
Text 2B, Aufgabe 8 und 9
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Kroppsøving
Tema: volleyball/svømming crawl og rygg/styrke
Mål:
vi øver på riktig bein og armtak ved crawl og ryggsvøm
blir kjent med volleyball regler,
mottak, underarm og fingerslag, serv og smash
Styrkeøvelser/crossfit

Spansk
Tema: Presentere deg selv
Mål:
 Presentere seg selv.
 Kunne telle til 20 og legge sammen og trekke fra.
 Lære spørreordene
 Lære å bøye verbene ser, tener, vivir , estar
UKE 41
Lekse til torsdag: Kunne tallene side 11 i leseboka og gjort oppgavene fra uke 38 Arbeidsboka s.
9-11: B, D, E, F
Torsdag:
-Bingo
-Ark utdelt av læreren i tilknytning til ny grammatikk.
- Arbeidsboka s. 9 – 11: oppgave A, C, G og H
Lekse til torsdag uke 42
Øve på å presentere deg selv

Kunst og håndverk
Tema: Diorama
Mål:
Snakke om selvlaget prosjekt, arbeidsprosessen fra skisse til boks.
Arbeidsmetoder:
Ferdigstilling og vurderingssamtaler.

Valgfag
Fysisk aktivitet og helse: Uke 41
Tema: innebandy
- Fairplay
- Spill
- Samarbeid.
- Vi møter i gymsalen. Vi varmer opp og bruker tid på spill og øvelser knyttet til
innebandy.
Husk innesko 
Teknologi i praksis





Starte på forskningsprosjekt, utvikle temaet og finne en egen løsning
Programmere ferdig minst to program til roboten
Konstruere ferdig verktøy til minst to oppdrag for roboten
Bestemme lagnavn
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Natur, miljø og friluftsliv
Tema: Kart og planlegging av turer ut i naturen
Mål:
 ferdes mest mulig sporløst, trygt og respektfullt i ulike typer natur og værforhold
 gjøre veloverveide valg av rute og leirplass
Arbeidsmetoder:
Uke 41
Gruppen som var ute med Helen siste uke (i uke 39) (Gruppe A): Lars Monsen aktiviteter –
inne; se på video og svar på spørsmål + quiz
Gruppen som var inne med Ingelin siste uke (i uke 39) (Gruppe B) Kart innføring
Hjemmearbeid:
Fra Uke 38 & 39
Velg et av disse to temaene å skrive om:
a) ‘Natur og meg’ – beskriv din alle beste dag ut i naturen! Eller kanskje ditt favoritt sted.
eller
b) ‘Hva natur, miljø og friluftsliv betyr til meg’ – beskriv det som faget du har valgt betyr
til deg!
Hvorfor valgt du den?
Skriv i arbeidsbøkene deres.
Leverer til meg på onsdag i UKE 41
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