Power
“Låt den lilla gnistan tändas inom dig, låt den brinna med full kraft. Lågan
kommer synas utanpå, du blir en brinnande superkraft.”

Syfte: Ni ska utveckla kunskapen om hur naturen framkallar processer som påverkar
jordytans former. Vilka krafter som påverkar, allt runt om oss men även
mänskligheten

.
Ämne
v.46-51

Beskrivning centralt
innehåll

Geografi

Ni ska lära er om inre och yttre
krafter och om vilka krafter
jorden besitter. Vulkaner och
jordbävningar.

Religion

Kunskapskrav

Vilka krafter styr de 3
systerreligionerna? Judendom,
Kristendom och Islam.

Fysik

Kraft och motkraft och vad som
håller oss kvar på jorden.

Biologi

Musklerna i kroppen är en kraft
men hur fungerar de?

Svenska/Sva

Ni ska träna läsförståelse och
hålla uthållighetskraften.
Saga om “den lilla muskeln
som växte och blev stor”

Engelska

Ni ska göra en poster, fakta
text och musiköversättning.

Bild

Ni ska bygga en vulkan utav
papier mache.
Ni kommer arbeta med kraften
inom er.

Under arbetsprocessen bidrar
eleven till att formulera och
välja handlingsalternativ
som leder framåt. Dessutom
kan eleven presentera sina
bilder med viss anpassning till
syfte och sammanhang. Eleven

kan också ge enkla omdömen
om arbetsprocessen och visar
då på enkla s amband mellan
uttryck, innehåll, funktion och
kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan tolka såväl samtida
som historiska bilder och
visuell kultur och för dåenkla
och till viss del underbyggda
resonemang med kopplingar till
egna erfarenheter, andra verk
och företeelser i omvärlden.
Matematik

Ekvationer

Hem- och konsumentkunskap

Religiösa festmåltider

Teknik

Laborera fram sprängämne till
lavan.

Moderna språk

Ni ska arbeta vidare med
arbetsböckerna.

Idrott och hälsa

Ni ska lära er dans och röra er
till musik samt planera en egen
lektion.

Slöjd

Ni ska göra ett pennskrin eller
mobilfodral att förvara er mobil
i under skoltid.

HHK: I arbetet kan eleven
använda metoder, livsmedel
och utrustning på ett säkert och
i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan också ge enkla
omdömen om arbetsprocessen
och resultat. Därutöver kan
eleven föra enkla och till viss
del underbyggda resonemang
om hur varierade och
balanserade måltider kan
sättas samman och anpassas
till individuella behov.

I danser och rörelse- och
träningsprogram till musik
anpassar eleven sina rörelser
till takt, rytm och sammanhang.
Utveckla ert ledarskap.

Bedömning
● Aktivitet under lektion
● Inlämning av skrivmoment engelska v48 och 50 och muntlig presentation v51
● Prov biologi vecka 48
● Geografi prov inre och yttre krafter v.50
● Hemkunskap och bild: Avfyrning av vulkan
● Bild: inlämning v. 48

●

Svenska: text bedömning av Saga

