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Uge Emne Materiale og mål 

33-36 Stranden, skaller og sten Clio: På tur til stranden + sten.  
I dette forløb skal du lære om stranden. Du skal 
tænke over og høre om, hvad en strand er, og hvad 
du kan finde på stranden. Bagefter skal du på tur til 
en strand. Her skal du sanse stranden. Du skal også 
finde muslingeskaller og sten. Muslingeskallerne skal 
du lave en collage ud af. Stenene skal du undersøge 
og lære om forskellige stentyper. 

37 Emneuge: Go creator 

38-41 Træernes frø og frugter Skoven i skolen: 
https://www.skoven-i-skolen.dk/b%C3%B8rn-og-tr%C
3%A6er/tr%C3%A6ernes-fr%C3%B8-og-frugter 
Nu skal klassen undersøge træernes frø og 
frugter.Tag på efterårstur i skoven,find frø og frugter 
fra træerne og lær dem at kende.Forløbet her kan 
strække sig over flere årstider,men det skal startes 
om efteråret,når træernes frugter modnes,dvs.i 
september eller oktober måned. 

42 Efterårsferie 

43-44 Elektricitet Clio: I dette forløb skal du lære om elektricitet. Du 
skal lære om, hvad elektricitet er. Du skal også tale 
om, hvad folk gjorde i gamle dage, da der ikke var 
elektricitet. Du skal undersøge, hvad der bruger 
elektricitet. Elektricitet er ikke noget, du kan tage og 
føle på. Derfor skal du i forløbet læse om, hvad 
elektricitet egentlig er, og lave aktiviteter, der fortæller 
noget om, hvor vi bruger elektricitet. 

45-49 Dinosaurer Clio: Jorden på dinosaurernes tid. 
I dette forløb skal I lære om, hvordan verden så ud på 
dinosaurernes tid. I skal lære om dinosaurerne, 
krybdyrene i vandet, flyveøglerne og de fugle, der 
levede dengang. I skal læse tekster og lave en 
vægordbog med de fagord, I lærer. I skal i tegne 
modeller, der viser, hvor store dyrene var, og hvordan 
de så ud. Samt lave fantasi billeder med dinosaurer. 

50-51 Sne og juleløjer https://www.skoven-i-skolen.dk/content/se-p%C3%A5
-snefnug og Clio: I dette forløb skal vi arbejde med 
sne og krystaller. Vi skal lære om hvordan de opstår. 
Vi skal læse om snevejr og lave vores eget 
krystaljuletræ.ViI skal klippe iskrystaller og sætte dem 
sammen til et snevejr i klassen. Hvis vi er så heldige 
at der er sne i december, så skal vi lave forsøg med 

https://www.skoven-i-skolen.dk/b%C3%B8rn-og-tr%C3%A6er/tr%C3%A6ernes-fr%C3%B8-og-frugter
https://www.skoven-i-skolen.dk/b%C3%B8rn-og-tr%C3%A6er/tr%C3%A6ernes-fr%C3%B8-og-frugter
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/se-p%C3%A5-snefnug
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/se-p%C3%A5-snefnug


Årsplan for 0./3. kl. i Natur og teknik 

rigtig sne - ellers har vi det til gode. 

52-1 Juleferie 

2-5 Byggeri med 
børnecement 

Forsøgsportalen: Børnecement. 
I dette forløb skal du lære om byggeri og 
eksperimentere dig frem til stærke og holdbare 
løsninger i byggeri. 

7 Vinterferie 

8-11 Indianer og 
drømmefanger 

https://formidlerlone.wordpress.com/2017/05/02/droe
mmefanger-uro/ 
Vi skal lære om indianernes kultur og tro. Vi skal 
bygge en drømmefanger. 

12-14 Drømme Som er fortsættelse af forløbet om drømmefangeren, 
så skal vi arbejde med drømme. Vi skal lære om 
hvorfor vi drømmer og hvad hjernen bruger drømme 
til. 

15 Påskeferie 

16-19 Sommerfugle skoven i skolen. I forløbet skal vi lære de almindelige 
sommerfugle at kende. Vi skal arbejde med deres 
forvandling fra æg, larve, puppe til voksen 
sommerfugl. Til slut skal vi arbejde med billeder af 
sommerfugle. 

20 Torsdag: temadag: 
genforeningsdag med 
slesvig 

 

21-24 Jord og liv i 
jordoverfladen 

Vildfred, marts 2006 og forsøgsportalen: 
I dette forløb skal du lære om hvad jord er, hvad det 
består af og hvor det kommer fra og hvordan 
forskellige slags jord ser ud. Vi skal lave forsøg med 
jordtyper og undersøge hvad der er nede i jorden. Vi 
skal lave fælder og bosteder til de dyr der lever i 
jordoverfladen. 

25 Emneuge: Festival 

26 Ferien venter..  

 
Ret til ændringer forbeholdes. 
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