Årsplan for natur/teknik 0.-3. kl. 2012-2013
Uge
33

Bemærkninger
Første skoledag mandag

34

Emne
Hvor bor du?

Mål

-

beskrive vigtige
funktioner og steder i
lokalområdet: hvor vi
bor, hvor vi handler,
hvordan vi kommer
rundt, hvor vi arbejder,
og hvor der er natur

-

beskrive vigtige
funktioner og steder i
lokalområdet: hvor vi
bor, hvor vi handler,
hvordan vi kommer
rundt, hvor vi arbejder,
og hvor der er natur

-

kende udvalgte planters
og dyrs livscyklus
gennem året
kunne beskrive en plante
ved rod, stængel, blad og
blomst
kende naturområder, hvor
navngivne planter og dyr
lever

Temauge

35-38 Tur med børnene fra Grønland Hvor bor du?
tirsdag-torsdag i uge 35.
Svømning fredag uge 37

Hvad finder du i skoven?

39-40

-

-

41

Ø-lejrskole

42

Efterårsferie
Hvad finder du i skoven?

43-45

-

-

-

46-50 Svømning fredag uge 46

Hvordan oplever du?

-

Svømning fredag uge 49

-

kende udvalgte planters
og dyrs livscyklus
gennem året
kunne beskrive en plante
ved rod, stængel, blad og
blomst
kende naturområder, hvor
navngivne planter og dyr
lever
undersøge
hverdagsfænomener,
herunder farver, lys og
lyd
kende menneskets sanser
og enkle regler for
sundhed

Natur/teknik-julehygge

51
52

Juleferie

1-5

Hvordan er vejret?

-

undersøge enkle forhold
vedrørende vejret,
herunder temperatur og
nedbør

6-7

Hvor er solen om natten?

-

fortælle om årstider, sol
og måne samt ændringer
i længde på dag og nat.

-

fortælle om årstider, sol
og måne samt ændringer
i længde på dag og nat.

-

kende menneskets sanser
og enkle regler for
sundhed

Hvad kan man med vand?

-

give eksempler på
ressourcer, der indgår i
dagligdagen, herunder
vand, fødevarer,
elektricitet og affald.

Hvad kan man med vand?

-

give eksempler på
ressourcer, der indgår i
dagligdagen, herunder
vand, fødevarer,
elektricitet og affald.

7

Vinterferie
Hvor er solen om natten?

8

9

Teateruge
Hvad er sundt?

10-12

13

Påskeferie

14-17 St. Bededag fredag uge 17
18-21 Kr. Himmelfarts ferie torsdag
og fredag uge 19
2. pinsedag mandag uge 21

22-23

24-26 Anderledes uger, da der er
skoletur til Grønland.

