
   JULEHEFTE FOR 7. TRINN                             (07.12 – 16.12 2020 )         

 
 

NATURFAG:  

o Lag en naturfag-quiz med 20 spørsmål. Tips til tema: dyr, 

kroppen, teknologi, miljø, vær, kjemi, verdensrommet osv. 

Husk fasit på egen side. 

o Tegn et fuglebrett der tre ulike fugler (som overvintrer i 

Norge) er på besøk. Skriv fem fakta om hver fugl. Skriv også 

ned hva fuglene liker å spise på fuglebrettet. 

 

NORSK:  

o Skriv en julefortelling. Mer info i OneNote. 
o Skriv et juledikt. Du velger om det skal være på rim eller ikke. Kanskje du kan bruke 

eksemplene fra Poems week 46 (i OneNote innholdsbibliotek)? 

SAMFUNNSFAG:  
o Lag et VENN-diagram, der du sammenligner 

Santa Claus og den norske fjøsnissen. Tegn 
gjerne til. 

o Søkeoppdrag: Hvordan er historien rundt 
julegrana i Norge? Fortell om historien/ 
tradisjonen. 

o Søkeoppdrag: Norge sender hvert år en norsk 
gran til London. Hvorfor? Fortell om denne 
tradisjonen. 

o Lag en liste med ulike tips for en mer 
miljøvennlig julefeiring. 

 

K og H:  
o Tegn en forside og bakside til heftet ditt.  
o Tvinn tråd som skal brukes til å binde heftet sammen. 
o Lag en tegneserie som passer til teksten på «Musevisa». 
o Pynt i heftet der det er plass, med f.eks. små mus, juletrær, lys, nisser, hjerter osv.  

 

ENGLISH: 
o Write a story with the title “A Christmas Mystery”. More 

info in OneNote. 
o Find out more about Christmas traditions in an English-

speaking country. Write at least seven facts about the 
Christmas traditions in the country you choose. 

 

MUSIKK/KRØ: 
o Skriv en forklaring på 

minst tre ulike 
selskapsleker.  

MATTE:  
o Lag minst tre regnefortellinger/tekstoppgaver, som 

har juletema. Husk fasit på egen side. 
o Lag et julebudsjett. Finn ut hvor mye en familie på 

fire, i snitt, bruker på ulike ting i forbindelse med jul. 
Bruk internett til å finne tall, og sett opp et ryddig 
budsjett. 

o Lag en faktaside (minst ti fakta) med ulike tall om jula. 
Finn statistikk osv. på nettet. Overskrift: Jula i tall. 

o Lag en flott passerrose (som noen kan fargelegge). 
Lag regnestykker med fargekoder. Husk fasit på egen 
side. 

KRLE: 
o Les juleevangeliet (Lukas K2, V1-20). Lag ti spørsmål (event. 

med alternativer) til juleevangeliet. Husk fasit på egen side. 
Kanskje du vil lage det som kahoot også? 

o Les s. 156 – 157 i Vivo. Tegn et flott juletre, med lys og pynt 
Skriv ned en forklaring på hva lysene og pynten 
symboliserer. 


