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Uge Indhold Aktivitet Færdigheder og kundskaber 

33 Formtegning Tegne i hæfte, bevægelser i leg. 

Et tilbageblik på, hvor vi kom fra i linjerne. 

Den lige, den krumme og cirklen. 

Spejling. 

Øve former, linjer og retning på papir som 

forberedelse til skrivningen. 

 

 

34-37 Hjemstavn 

 
Bondegårdsbesøg.  

Høste, tærske korn, male mel, bage brød, 

kerne smør, pærevælling og hostesaft. 

Samle frugt. 

Lave saft og suppe. 

Skabe interesse for, hvor og hvad der skal til 

for ’det daglige brød’. 

Kende de fire kornsorter. 

Kendskab ti madlavning. 

 

38-41 Dansk 

 

 

Historie om skabelsen ud fra det gamle 

testamente. 

Male dagligt. 

Øve læsning samt skrivning. 

Sættes sammen til en bog med billeder samt 

tekster. 

Blive mere formstærk samt fornemme og 

skabe mange nuancer i farverne. 

Måle vådt i vådt.  

Styrke billedsproget. 

Udfordre og styrke håndskriften. 

 

43-45 Regning Hovedregning. 

Repetition af de fire regnearter. 

Øve tabellerne op til 12. 

Købmandsregning, penge. 

Vi laver vores egen butik og handler med 

hinanden.  

Sikkerhed i tabellerne. 

Postionssystem.  

Opstilling af regnestykker. 

Mente og låne. 

10-talssystem. 

Handle med penge. 

46-49 Dansk Drama og skuespil. 

Kostumer laves og skuespil øves som fælles 

recitation.  

Bivoks dyr. 

Øve det sociale samspil i klassen. 

At stå frem fælles for et publikum. 

50-51 Dansk Den første grammatik indføres.  

Navneord, udsagnsord og tillægsord. 

Ordlege. Arbejde videre med skrive- og 

læseprocessen. 

 

Begynde at få øje på den første grammatik. 

Styrke forståelsen af begreber og udvide 

ordforrådet. 
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1 – 3 Regning Hovedregning. 

Øve tabellerne op til 15. 

Skriftlig regning. 

Arbejde med de fire regnearter. 

Mål og vægt. Lave egen vægt. 

Få levende forhold til det at måle og veje. 

Skabe et naturligt forhold til at anvende 

regning i dagligdagen. 

Sikkerhed i tabellerne. 

 

4-6 Dansk Lege med ord – selvstændig skrivning øves. 

Skråskrift indføres og øves. 

Grammatik samt læsning øves fortsat. 

Skabe større sikkerhed, forståelse og kunnen i 

det danske sprog. 

Skriftlig og mundtlig. 

8 -11 Hjemstavn Arbejde med forskellige gamle håndværk, 

teoretisk og praktisk. 

Få et levende forhold til håndværk.  

Øve det sociale samspil i klassen ved bl.a. at 

arbejde i grupper. 

12 -14 Regning Fortsat øve tabellerne op til 15 samt de fire 

regnearter. 

Arbejde videre med mål og vægt samt 

rumfang og liter. 

Få større rutine i det lærte. 

 

16 – 18 Dansk Læsning og skrivning. Selvstændig skriftlig 

formulering. 

Skabe større sikkerhed, forståelse og kunnen  

i det danske sprog, skriftligt og mundtligt. 

19-21 Hjemstavnlære  Arbejde med de forskellige gamle håndværk, 

teoretisk og praktisk. 

 

Få et levende forhold til håndværk.  

Øve det sociale samspil i klassen. 

At arbejde i grupper. 

23-25 Dansk / Geografi Opsamling på året der gik.  

Den første geografi præsenteres. Min skole, 

min skolevej, mit hjem, mit værelse. 

Hvad har jeg lært og hvor er jeg / vi nu. 

Skriftligt-mundtligt-socialt 

 

 

 

 

 

 


