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 Uge  Indhold  Aktivitet  Færdigheder     og     kundskaber 
 //Konkrete     læringsmål 

 32  Dansk     /     Regning 

 Musik 

 Vi     laver     udendørs     aktiviteter     med     kridt     i 
 skolegården     og     andre     remedier,     som     sten, 
 grene     og     blade     til     at     øve     færdigheder     i     både 
 dansk     og     regning. 
 Vi     repeterer     alle     noder     til     blokfløjte     lært     i     3. 
 Kl. 

 Opnå     større     sikkerhed     i     de     fire     regnearter     og 
 genkende     ordklasserne:     verber,     substantiver 
 og     adjektiver. 

 Stabilisering     af     velkendte     noder     før     vi 
 udvider     med     nye. 

 33     -     36 
 Dansk     /     Historie  Tidlig     dansk     historie:      fra     den     sidste     istid 

 gennem      Stenalder,     Bronzealder     og     Jernalder. 
 Fortælling,     genfortælling     samt     skriftlig     og 
 kunstnerisk     fremstilling. 

 Staveøvelser     og     diktat. 

 Heldagstur     til      Sagnlandet     Lejre     d.     13/09, 
 hvor     vi     deltager     i     et     forløb     om     Stenalderen. 
 Besøg     af     en     forælder,     som     viser     og     fortæller 
 om     sine     stenalderfund. 

 Historisk     forståelse. 
 Genfortælling,     refleksion     og     samtale. 
 Kunstnerisk     fremstilling     ved     bl.a.     at     tegne     en 
 historisk     frise.     Faglig     læsning 

 Styrke     stavning     og     og     evnen     til     selvstændig 
 skriftlig     formulering.     Sammenhængende 
 skrift     øves. 

 37     -     38  Regning  Introduktion     til     stambrøker 
 Vi     arbejder     praktisk,     kunstnerisk     og 
 skriftligt     med     grundforståelsen     for 
 brøkregningen. 
 Vi     øver     os     i     hovedregning     og     repetition     af 
 de     fire     regnearter.     Division     med     rest.     samt 
 flercifret     division. 

 Forståelse     for     hvad     en     stambrøk     er     og     at 
 den     kan     forkortes     og     forlænges. 

 Større     sikkerhed     i     hovedregning     og 
 tabeller.     Udvider     forståelsen     for     division. 
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 39     -     41  Dansk     /     Religion  Fortællestof:     Den     Nordiske     Mytologi 
 Vi     bearbejder     emnet     ved     at     genfortælle, 
 skrive,     tegne     og     male. 

 Opgaver     med     nutid,     datid,     fremtid     i 
 forlængelse     af     historierne     om     nornerne. 
 Øve     stavning     gennem     orddiktater     og     ental, 
 flertal. 

 Formtegning     af     enkle     slyngformer 

 Besøg     på     Zoologisk     Museum     d.     05/10     med 
 henblik     på     vores     periode     om     zoologi     med 
 start     i     uge     2. 

 Kendskab     til     Nordisk     mytologi.     Øvelse     i 
 genfortælling,     refleksion     og     samtale. 
 Sammenhængende     skrift     med     fyldepen. 

 Øve     læsning     af     egen     skrift     og     andres. 
 Få     en     oplevelse     af     verbets     tider     , 
 substantiver     i     ental     og     flertal,     tillægsord     og 
 andre     ordklasser. 
 Udtrykke     sig     kunstnerisk     i     form     af     maling 
 og     formtegning. 

 42  Efterårsferie 
 43     -     45  Regning  Fortsættelse     af     brøkregning     fra     første 

 regneperiode. 

 Division     med     decimaltal. 
 Øver     opstilling     i     skriftlig     regning, 
 tekststykker     og     tabeller. 

 Større     sikkerhed     i     stambrøker     og     deres 
 begreber     gennem     praktisk     erfaring.     Erfare 
 hvordan     man     kan     regne     med     brøker     samt 
 tæller     og     nævners     betydning. 

 Større     sikkerhed     i     hovedregning     og 
 division.     Automatisering     af     tabellerne 

 46     -     49 
 Dansk     /     Historie  Vikingetiden     med     Nordiske     myter     og     sagn 

 Skrive     sammenhængende     ,     øve     læsning, 
 stavning     og     tegnsætning     ud     fra 
 fortællestoffet.     Genfortælle     og     bearbejde 
 også     gennem     tegning     og     maling. 

 Kendskab     til     dansk     vikingetid.     Øvelse     i 
 genfortælling,     refleksion     og     samtale. 
 Selvstændig     skrivning,     retstavning, 
 sætningsopbygning     og     tegnsætning. 
 Skønlitterær     læsning     om     Vikingetiden. 
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 Formtegning  Kunstnerisk     arbejde     gennem     slyngmotiver 
 og     vikingemønstre. 

 Snitte     og     klargøre     en     stok     til     stavrim. 

 Udflugt     til     DR     huset     d.     07/11,     hvor     vi     skal 
 opleve     en     musikforestilling     om     Ragnarok. 
 Tykke     grene     skæres     og     snittes,     så     de     kan 
 bruges     til     at     recitere     stavrim. 

 Større     kunstnerisk     forståelse     gennem     egne 
 erfaringer     med     udførelse     af 
 vikingemønstre. 

 Videreudvikling     af     elevernes      finmotorik 
 samt     praktiske     og     æstetiske     sans     ved     brug 
 af      snittekniv. 

 50     -     51 
 Regning  Arbejde     med     emnet     mål     og     vægt.     Vi 

 arbejder     skriftligt     og     praktisk     med 
 udregning     og     omregning     af     diverse     mål     og 
 vægtenheder. 
 Vi     går      i     køkkenet     og     følger     en     opskrift. 

 Forståelse     for     og     sikkerhed     i     udregning     af 
 mål     og     vægt. 

 Praktisk     forståelse     ved     fagfaglig     læsning 
 (opskrifter) 

 51-52 
 ½     uge     1 

 Juleferie 

 2     -     5 
 Dansk     /     Naturfag  Dyr     og     menneske 

 Eleverne     skal     lave     en     selvstændig     opgave 
 om     et     dyr     de     selv     vælger,     måske     med 
 inspiration     fra     turen     til     Zoologisk     museum. 

 Kendskab     til     forskellige     dyrearters 
 særegenskaber.     Forståelse     af     hvordan 
 menneske,     dyr     og     planter     er     forbundet. 
 Øvelse     i     genfortælling,     refleksion     og 
 samtale.     Selvstændig     skrivning, 
 retsstavning,     sætningsopbygning     og 
 tegnsætning. 
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 Kunstnerisk     fremstilling     vha.     tegning, 
 maling     og     ler. 

 Tur     til     biblioteket 

 Fremlægge     for     klassen     og     lave     et     flot 
 periodehæfte     med     tegninger     og 
 sammenhængende     skrift. 
 Biblioteksbesøg 

 6  Regning  Regning     med     alle     fire     regnearter     mundtligt 
 og     skriftligt     og     vi     gennemgår 
 tværsumsprøven     i     division. 

 Større     sikkerhed     i     hovedregning,     skriftlig 
 opstilling     og     tekststykker     af     alle     fire 
 regnearter.     Kan     gennemskue 
 tværsumsprøven. 

 7  Vinterferie 

 8     -     9 

 Regning  Vi     fortsætter     med     brøkregning 
 Fokus     på     skriftlig     regning, 
 købmandsregning.. 

 Større     sikkerhed     i     brøkregning. 
 Hovedregning     og     skriftlig     opsætning     af 
 regnestykker. 

 10     -13 

 Dansk  Dansk     grammatik. 
 Opgaver     med     nutid,     datid     og     fremtid,     ental 
 og     flertal.     Fokus     på     retstavning,     læsning     og 
 tegnsætning. 
 Tillægsord     og     andre     ordklasser. 

 Fortællestof:     Nordiske     myter     og     Sagn 
 Vi     udforsker     runer     og     afprøver     skriften. 

 Større     sikkerhed     og     forståelse     for     det 
 danske     sprogs     opbygning. 
 Skrive     selvstændige     tekster     og     fortsat     øve 
 sammenhængende     skrift     skrevet     med 
 fyldepen. 

 Refleksion     og     samtale. 
 Kunstnerisk     udformning     i     form     af     runer 

 14  Påskeferie 

 15     -     17 
 Regning  Regning     med     alle     4     regnearter,     skriftlig 

 regning 
 Brøker,     Mål     og     vægt 

 Udvidelse     af     forståelsen     for     hvor     meget 
 regning     fylder     i     vores     hverdag. 
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 18     -     20  Geografi     /     Dansk  Den     helt     nære     geografi, 
 Amager/København     og     efterfølgende     hele 
 Danmark.     Fortælling,     ture     i     nærområdet, 
 betragtning     og     beskrivelse     af     natur     og     by 
 samt     korttegning     og     lave     selvstændig 
 opgave     fra     emnet. 
 Tur     til     Roskilde     Vikingeskibsmuseum     i     uge 
 19 

 Forberedelse     til     lejrtur. 
 Vi     øver     recitation     med     en     tekst     om     danske 
 byer. 

 Kendskab     til     Danmarks     geografi.     Kendskab 
 til     landsdele,     større     byer,     søer,     vande     og 
 åer     i     Danmark.     Kendskab     til 
 fugleperspektiv,     kortlæsning     og     -tegning. 
 Skriftlig     fremstilling,     herunder     retskrivning 
 og     grammatik.     Kunstnerisk     fremstilling. 

 Recitation 

 22  Lejrskole     til     Ribe,     tirsdag     til     fredag  Arbejde     med     emnet     Dansk     vikingetid,      og 
 specifikt     Ribe     som     betydningsfuld 
 vikingeby. 
 Vi     besøger     bl.a.     Ribe     VikingeCenter     og 
 Vadehavet. 

 Kendskab     til     og     forståelse     for     dansk 
 vikingetid.     Konkret     oplevelse     af     Danmarks 
 geografi. 

 23     -     24  Repetition  Bearbejdning     af     lejrtur     og     repetition     af 
 årets     emner     i     regning     og     dansk. 

 Vi     repeterer     og     samler     op     hvor     der     er 
 behov.     Større     sikkerhed     og     overblik     over 
 almene     regnekundskaber     og     dansk 
 grammatik. 

 25 
 Idrætsdage     og     afslutning  I     denne     uge     vil     der     også     være     rengøring     og 

 flytning     til     nyt     klasselokale. 

 26  Sommerferie 
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