Årsplan 3.- 4. klasse

kl. 2021-2022

Periode
Regning.
Repetition af de fire
regnearter, samt
introduktion af
længdemål

Ugenr.

Periodens indhold

32-33-34-35-36

Fortællingen om de
gamle måleenheder og
forvandlingen til
titalsystemet.

Hjemstavnslærer.
De gamle håndværk.
Fortællinger om
bonden, smedens liv,
som de vigtigste, men
også mølleren,
bødkeren, skomageren
mfl.

37-38-39-40

Fortællestofet er
historier fra gamle dage
om livet på landet.

Emneuge er cirkus.
Fysisk udfoldelse i hele
perioden sammen med
resten af skolen
Husbyggeri.
Eleverne skal anvende
deres viden om mål og
lave en
arbejdsbeskrivelse, hvor
der tegnes og skrives
om processen

41

Regning
Fortsættelse af arbejdet
med de fire regnearter
og mål og vægt.
Der arbejdes med at se
sammenhænge mellem
regnearterne.
Dansk.
Ordklasser,
sætningsopbygning,
stavning og læsning
med julen som indhold.

47-48 -49

Adventshistorier
Og julehistorier

Hovedregning og øvelse
af tabeller med lege.

50

Julespillet fortalt som
historie

Klippe og klister.
Synge og spille
julesange.

2-3-4-5

Fortællingen om
Niflheim, Muspelheim,
Ymer,Ygdrasil,Jætter
Nordiske guder.

Recitation, fløjte og
bevægelse til støtte for
motorik.
formtegning

Juleferie
Nordisk Mytologi.
Den nordiske
skabelseshistorie

43 – 44 – 45 -46

Aktivitet/andet
Recitation, bevægelse
og fløjte.
Øvning af tabeller samt
hovedregning.

Fløjte, bevægelse,
recitation.

De udfører teorien i
praksis. Der måles,
saves og mures.

Regning.
Repetition af det kendte
samt introduktion af
brøker

6-7
Fortællestof er de
nordiske sagaer.

Hovedregning og
regneøvelser og tallege.

Større sikkerhed i skrift
og læsning.
Ferie
Geografi med det nære
som hovedemne.
Klassen skal lære om
Ålborg og dens historie,
som hænger tæt
sammen med vikingerne

8
9-10 -11 -12

Vikingerne
Hvordan deres liv var
som søfolk,
handelsmænd og
krigere

13-15-16-17

Regning.
Fortsættelse af den
foregående
regneperiode med
brøker, som det
vigtigste.
Geografi.
Danmark som emne.
Hvor ligger byer, og
hvad hedder de.
Hvilken betydning har
landets beliggenhed for
hvad vi laver. Historisk
tilbageblik for
beliggenheden i forhold
til Danmark som en
søfartsnation helt
tilbage til vikingerne

18-19-20

Repetition af skoleåret

24-25

21-22-23

Historier fra Aalborgs
historie.
Skipper Clement, de
forskellige områder i
byen og deres historie.
Biografier om de
personer vi finder i
gadenavne, og
historiske bygninger.
Vikingesagaer og
legender.

Praktisk arbejde som
har forbindelse med
perioden, blandt andet
tegning af kort og
bygninger og andre
vartegn.

Vi skal skrive runer,
snitte mm.

Hovedregning og
praktiske opgaver for at
få en mere håndgribelig
forståelse af brøker

Fortællinger fra hele
landet. Fortællinger om
kendte personer og
bygninger. Eks Holger
Danske, Kronborg,
Odense og H.C.
Andersen.

Korttegning mm

