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Uge   Indhold  Aktivitet   Færdigheder   og   kundskaber   
//Konkrete   læringsmål   

32   Formtegning   /   Sammenhængende   skrift   Vi   arbejder   med   formtegning   og   har   fokus   på   
former,   der   understøtter   den   
sammenhængende   skrift.   Eleverne   arbejder   
gradvist   med   mere   og   mere   komplicerede   
former   og   figurer   gennem   hele   3.   Kl.   

  

I   formtegning   og   i   selve   øvelsen   med   den   
sammenhængende   skrift   øver   eleverne   
deres   koncentration,   observation   og   logik.     

33   
34   
35   
36   

  

Dansk   /   Hjemstavnslære:   
Bondens   årshjul   del   1.   (august   -   februar)   og   
livet   i   gamle   dag   

Vi   læser   og   skriver   tekster   om   bonden   og   
livet   på   landet   i   gamle   dage.   Vi   hører   om   
hvordan   det   var   at   leve   på   landet,   både   som   
voksen   og   som   barn.   Sideløbende   øver   vi   
sammenhængende   skrift.   
Arbejde   praktisk   med   at   bage.   
Læsning:   Læs   og   lær   om   bondegårdens   dyr   
Fortællestof:   Jeppe   Aakjærs   bog   “Fra   min   
bitte   tid”.   

Opnå   kendskab   til   bondens   liv   og   livet   i   
gamle   dage   på   landet.    Vi   besøger   
Frilandsmuseet   den   24.   august   og   skal   
deltage   i   forløbet   “Høst” .   
Opnå   større   færdigheder   i   dansk   skrift   og   
tale.   Der   laves   økologisk   squashkage   med   
bl.a.   squash   fra   vores   egen   skolehave.   

37   
38   
39   
40   

  

Regning     Vi   arbejder   videre   med   addition,   subtraktion,   
multiplikation   og   division   mundtligt   og   
skriftligt.   Vi   arbejder   med   positionssystemet,   
tabeller   og   talmængder.   Der   er   stort   fokus   på   
hovedregning,   spil   og   praktisk   regning.   

  
Fortællestof:   “Tudemarie”   

Opnå   større   fortrolighed   og   forståelse   med   
tal   og   mængde.   Kunne   lave   skriftlige   
opstillinger   i   alle   4   regnearter.    Større   
sikkerhed   i   tabellerne.   
I   uge   39   skal   vi   i   teatret   og   se   forestillingen   
“Tænk   engang”,   et   humoristisk   spil   om   
tanker.   

41   Dansk   /   Maling   Skabelsesberetningen   fra   Det   Gamle   
Testamente   (DGT).   Fortælling,   genfortælling   
maling   og   skrivning.   Skabelsens   seks   dage   
males.   Den   syvende   -   hviledagen   -   males   
ikke,   men   huskes.   Malerierne   udstilles   i   
klassen.   

Eleverne   opnår   viden   om   og   forståelse   for   
fortællinger   fra   Det   Gamle   Testamente.   
Eleverne   bearbejder   disse   ved   maleri.     
Eleverne   øver   genfortælling,   refleksion   over   
emnet   (hvordan   opstår   verden),   skriftlig   og   
kunstnerisk   fremstilling.   
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42   Efterårsferie   
  

    

43   
44   
45   

  

Dansk   fortsat   Andre   fortællinger   fra   DGT.   
Genfortælling   og   bearbejdning   via   tekst   og   
tegning   i   et   periodehæfte.   

Eleverne   får   kendskab   til   de   mange   
fantastiske   historier   i   Det   Gamle   Testamente.    
Eleverne   bearbejder   disse   i   et   
hovedfagshæfte.   Eleverne   øver   
genfortælling,   refleksion,   over   emnet,   
skriftlig   og   kunstnerisk   fremstilling,   samt   
læsning.     

46   
47   
48   
49   

Regning     Vi   fortsætter   arbejdet   med   addition,   
subtraktion,   multiplikation   og   division.   Øver   
hovedregning,   tabeller,   praktisk   regning   og   
opstilling   af   den   skriftlige   regning.   Herudover   
arbejdes   der   med   det   analoge   og   det   digitale   
ur.     

Større   fortrolighed   og   sikkerhed   i   
talforståelse   og   øve   skriftlige   opstillinger.   
Oparbejde   større    sikkerhed   i   læsning   og   
forståelse   af   klokken.    Den   22.   nov.   tager   vi   til   
Nordatlantens   Brygge   og   lytter   til   
fortællingen:“13   islandske   julesvende”.   

      50   
  

Dansk   /   Hjemstavnslære   
  
  

    

Jul   i   gamle   dage.   Hovedfokus   på   traditioner.   
Herudover   juleklip   og   tur   til   lokation   med   
relevans   for   emnet.   

Øge   elevernes   kendskab   til   livet   i   gamle   
dage.   De   gamle   håndværk   og   traditioner.   
Emnet   bearbejdes   ved   genfortælling,   skriftlig   
og   kunstnerisk   fremstilling.    Den   15.   dec.   
besøger   vi   Arbejdermuseet   og   deltager   i   
forløbet:   “Da   julen   var   hjemmelavet”   

51   &   52   Juleferie       
1   
2   
3   
4   

  

Dansk     
  
  
  
  

Lære   sætningsopbygning   og   inddeling   
gennem   bevidstgørelse   af   ordklasserne,   
navneord,   udsagnsord   og   tillægsord,   samt   
tegnsætning.   Lave   grammatikhæfte   og   
fortsat   øve   sammenhængende   skrift.   Klassen   
læser   fælles   bog:    “Alle   vi   børn   i   Bulderby”.   
Vi   øver   sideløbende   skuespil,    som   
præsenteres   ved   kyndelmissefesten   d.   5.   
februar.     

Blive   mere   bevidst   omkring   sproget,   
ordklasserne,   tegnsætning,   grammatik   og   
sprogets   opbygning.   Blive   mere   sikker   i   den   
bundne   skrift   og   i   læsning   af   egen   og   andres   
tekster.   
Opnå   større   sikkerhed   i   læsning.   
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       5   
6   

Regning     
  

Mål   med   kroppen.   Eleverne   introduceres   til   
og   eksperimenterer   med   “naturlige   mål”,   
som   omsættes   til   de   gamle   standardiserede   
mål,   som   favn,   fod,   alen   osv.   Dette   forstås   
som   grundlag   for   nutidens   mål.   

Eleverne   opnår   viden,   forståelse   og   
beherskelse   af   emnet.   

7   Vinterferie       
8   
9   

10   
  

Regning    -      Mål   og   vægt   
  

Måle   og   veje   verden   omkring   os.   De  
standardiserede   begreber   som   gram,   kilo,   
liter   osv.   introduceres.   Mange   praktiske   
opgaver   og   opmålinger,   hvor   vi   møder   alle   4   
regnearter   i   praksis.   Lave   periode   hæfte,   
meterstok   og   arbejde   med   vægt.     

Erfare   og   opnå   bevidsthed   i   hvorledes   alt   
menneskabt   i   verden   er   blevet   målt   og   vejet,   
ud   fra   brugen   af   disse   måleprocesser.   
Eleverne   opnår   sikkerhed   i   emnet   gennem   
diverse   praktiske   og   skriftlige   øvelser   

      11   
12   
13   
14   

  

Dansk     
Bondens   årshjul   del   2.   (marts   -   juli)   

  

Klassen   øver   selvstændig   tekst-dannelse   bl.a.   
ud   fra   Bondens   årshjul   del.   2   og   vi   øver   
diktat.   Vi   fortsætter   med   dansk   grammatik   
gennem   læsning   og   skriftlige   øvelser.   

Få   større   sikkerhed   i   selvstændig   skrivning   og   
stavning.   Kunne   lave   et   smukt   og   gennemført   
hæfte   med   sammenhængende   skrift.   
Blive   en   dygtigere   læser.   

15   Påskeferie       
16   
17   
18   
19   

  

  Byggeri   og   gamle   håndværk     Klassen   bygger   med   mål.   Eleverne   
introduceres   for   diverse   klassiske   håndværk.     
Der   arbejdes   individuelt   og   i   grupper.   Klassen   
skriver   log-bog   fra   byggeperioden.   Besøg   hos   
eller   af   håndværkere.   

Eleverne   lærer   om   emnet   ved   hjælp   af   
praktisk   arbejde,   fortælling   samt   skriftlig   og   
kunstnerisk   fremstilling.   
Eleverne   udøver   deres   viden   om   de   
standardiserede   mål   i   praksis.   

20   
21   
22   
23   

  

Regning   Der   opsummeres   og   øves   hvad   eleverne   har   
arbejdet   med   i   regning   gennem   hele   
skoleåret.   

Opnå   større   sikkerhed   og   fortrolighed   med   
deres   færdigheder   indenfor   regning.   
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4   
  

24   
25   

  
  

Repetition   De   to   sidste   skoleuger   har   vi   fokus   på   
repetition.   I   den   sidste   uge,   vil   der   også   være  
rengøring   og   flytning   til   nyt   klasselokale.   

Styrke    svage   områder   inden   for   dansk   og   
regning.   
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