ÅRSPLAN FOR FAGET: Natur og teknologi

Forløb

Uge
32

Skolens natur - biodiversitet

33

KLASSE: 5. SKOLEÅR: 2021/2022

Kompetenceområde
og mål
-Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder.
-Eleven har viden om faktorer til at beskrive naturområder.
-Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig med brug af
naturfaglige og teknologiske fagord og begreber.

LAVET AF: Louise Ambus Risbjerg

Materialer
Clio: Skolens natur

2.-3. september: klasselærerdage.
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9. august: første skoledag.

25. august: Forældremøde med
fællesspisning og
generalforsamling.

-Tegne skitser af naturen på skolen.
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Særlige dage i perioden

Domer
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-Lære om stærke og svage konstruktioner.
-Lære om arkitektur.
-Arbejde praktisk med konstruktioner

Clio: Domer
grillpinde og elefantklister.

11. september: arbejdslørdag.
13. september: fri.
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Materialernes fantastiske verden
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-Eleven kan undersøge egenskaber hos forskellige materialer.
-Eleven kan designe enkle undersøgelser

CFU (27/9-1/11):
Materialernes fantastiske
verden
11.-14. oktober: fagdage.
15. oktober: trimdag.

FAGDAGE OG TRIMDAG
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30. september:
Formålsdebatmøde.

EMNEUGE OM VIKINGER
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EFTERÅRSFERIE
Materialernes fantastiske verden
Livets udvikling.

-Eleven har viden om hovedtræk af livets udvikling.

Clio: Livets udvikling

26. oktober: pædagogisk dag med
spisning.
4. november: åbent hus.
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skolehjemsamtaler.
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skolehjemsamtaler.
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FAGDAGE OG JULETEATER 0.-1. kl.

Vand - sne - is. Eget forløb og clio
Eller
snurretop fra naturfagsdiplom.

-Eleven kan undersøge, hvordan enkle mekanismer fra hverdagen
fungerer.
-Eleven har viden om vands tilstandsformer.
-Eleven lærer om kræfter når de tiltager og aftager.
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https://portals.clio.me/dk
/naturteknologi/1-3/forlo
eb/show-unitplan/?unit_p
lan=c3be1d80-d027-5d4a09b6-7f6381710144&cHas
h=e3e48996d7281e6ba35
7d62e94b91764

TEATER 2.-6. KL.
Faglig læsning. blandede bøger.
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21. december: juleafslutning med
gudstjeneste.

10. januar: start efter jul.
12. januar: Stormøde.
Optakt til teater 2.-6. kl.
Terminsprøve/fagdage.
Teateruge 2.-6. kl..
20. januar: Forestilling.

OPTAKT TIL TEATER
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13. december: lucia.

JULEFERIE

2
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skolehjemsamtaler.
27. november: opførelse af
juleteater samt julemarked.
Tirsdag d. 23. nov. 9.30-11.30:
foredrag fra SOS børneby.
1. december: juleklip.

-Eleven kan læse og skrive enkle naturfaglige tekster.
-Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og
begreber.
-Eleven kan fremlægge om et naturfagligt emne.

CFU (24/1-28/2): Faglig
læsning. blandede bøger.

LÆSEPERIODE 0.-6. KL. MUSICAL 7.-9. KL.
VINTERFERIE
Danmark. Kend dit land - faglig
læsning om Danmark.

-Eleven kan læse og skrive enkle naturfaglige tekster.
-Eleven lærer om sit land, natur og kultur i landet.

CFU (21/2-21/3): Kend dit
land - faglig læsning om
Danmark.

25. februar: fastelavn.
1. marts: pædagogisk dag.
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9. marts: temadag.
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projekt i 9. kl.
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Broer.
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-Eleven kan designe modeller af et produkt eller en produktion.
-Eleven kan bygge en bro af 30 st. papir og 1 rulle tape der er en
meter lang og kun støtter to steder.
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https://portals.clio.me/dk
/naturteknologi/4-6/forlo
eb/show-unitplan/?unit_p
lan=7a03a9f0-b7c5-42d5a2b6-2584259e824d&cHa
sh=3414ddc1ac83390167f
706b682338f7d
naturfagsdiplom og clio.

2. april: arbejdslørdag
4. april: fri.
studietur i 9. kl.

PÅSKEFERIE
Broer
27. april: fagdag.
Planternes livsbetingelser.

-Eleven kan diskutere enkle modellers egnethed.
-Eleven har viden om variable i en undersøgelse.
-Eleven kan lave forsøg og undersøgelser med planter og frø.

Clio

10. maj: temadag.
11. maj: fodboldstævne.
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EMNEUGE - FESTIVAL
Opsamling på året, oprydning, klasselærerdage og sidste skoledag.

24. juni: sidste skoledag.

SOMMERFERIE

