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Uge Indhold Aktivitet Færdigheder og kundskaber 

33-34 Frihåndsgeometri og repetition af 
brøkregning, samt division og tabeller. 
 
Fortællerstof: Myter fra Indien. 

Tegne geometriske former uden brug af 
lineal.  Øve divisionsregning og tabeller. 
Tilbageblik på brøkregning fra 4. Klasse, 
indføring af fællesnævner. De fire 
regnearter øves videre.  

Opnå kendskab til grundlæggende 
begreber indenfor cirklens geometri. 
Kende andre grundbegreber indenfor 
geometri og arealregning. 
Sikkerhed i de fire regnearter og basal 
brøkregning.  

35-36-
37 

Dansk/Historie 

Den Indiske og Persiske Egyptiske 
kulturperiode 
 

 

Danskperiode med udgangspunkt i 
kulturperioder. Skabelsesmyter og gamle 
fortællinger bearbejdet gennem 
mundtlige fortællinger, mundtlige og 
skriftlige genfortællinger. Kunstnerisk 
arbejde gennem skrift, tegning, maling 
og recitation. 

Styrket mundtlig og skriftlig 
formuleringsevne.  Kendskab til vores 
fælles historie, som et grundlag for at 
forstå nutiden og menneskets udvikling.  
Øvelser I stavning og skriveregler. 

38-39 Brøkregning 
Hele skolen spiller skuespillet om Sankt  
Michael. (uge 41) 

Repetition at 4.klasses brøkregning. 
Forlængelse og forkortelse af brøker, 
finde fællesnævner, multiplicere og 
dividere. 
Øve divisionsregning og tabeller. 

Større sikkerhed i brøkregning og 
deleprocesser. 
 

40-41 Egyptiske kulturperiode 
 

Danskperiode med udgangspunkt i 
kulturperioder. Skabelsesmyter og gamle 
fortællinger bearbejdet gennem 
mundtlige fortællinger, mundtlige og 
skriftlige genfortællinger. Kunstnerisk 
arbejde gennem skrift, tegning, maling 
og recitation. 
Besøg til Glyptoteket (rundvisning) 
 

Styrket mundtlig og skriftlig 
formuleringsevne.  Kendskab til vores 
fælles historie, som et grundlag for at 
forstå nutiden og menneskets udvikling.  
Øvelser I stavning og skriveregler. 
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42 Efterårsferie   
43-44 Dansk/botanik 

Fortællerstof: historier om planter 
 
 

Svampe, alger, lav, mus og bregner 
studeres i naturen. Der tegnes, males og 
fortælles. Introduktion af enkelte typer 
blomsterplanter som kan ses om foråret. 
Skovtur og finde svampe. 

Kendskab til de lavere planter -planter 
der formerer sig ved sporer/støv.  

45-47 Regning 
 
Mål, vægt, volumen, flade. Brøkregning. 
 
 

Praktisk regning med mål, vægt, volumen 
og flade. Indføring af brøkregningsregler, 
multiplikation og division med brøker. 
Andre talsystemer, såsom det egyptiske. 

Større sikkerhed og frihed ved regning 

med brøk.  

Kendskab til matematisk sammenhæng i 

vores hverdag. 

 

48-49-
50-51 

Dansk/Geografi, de nordiske lande: 
Norge, Sverige, Finland, Island og 
Færøerne 
 
Skriftligt arbejde. Grammatik, ordklasser, 
bøjningsformer og tegnsætning. 
 
 

Med udgangspunkt i en naturgeografisk 
forståelse behandles de enkelte nordiske 
lande.  
 
Menneskenes forhold til naturen. 
 
Der arbejdes både i grupper og fælles.  

Kendskab til vore nærmeste nabolande 
mod nord. Forståelse for forskelle 
betinget af naturgeografiske forhold. 
 
Øvelse skriftlig og mundtlig 
fremlæggelse.  
  

52 Juleferie   
1-2 Regning 

 
 

Overgang til decimalbrøk. Øve alt det 
tidligere lærte.  
Tabeløvning og de grundlæggende 
regnearter 

Begyndende kendskab til Pythagoras 
læresætning. Kendskab til decimalbrøk 
og sammenhængen mellem brøk og 
decimaltal. Yderligere sikkerhed i de 
mest almindelige regnearter. 

3-4-5-6 Dansk/Historie 
Det gamle Grækenland 
 

Det gamle Grækenland gennem myter og 
sagn, samt historiske højdepunkter i den 
klassiske tid. 

Styrket mundtlig og skriftlig 
formuleringsevne.   
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Samfundsdannelse, kunst og videnskab. 
 
Eleverne øver skrivning og illustrerer 
med tilhørende tegninger. 
Kunstnerisk arbejde med gamle sprog 
gennem recitation, sang, skrivning, 
tegning og maling.  
 

Kendskab til vores fælles historie, som et 
grundlag for at forstå nutiden og 
menneskets udvikling.  
 
Øvelser I stavning og skriveregler  
 

7 Vinterferie   
8-9-10-

11 
Drama 

 

Arbejde med skuespil fra 
historieundervisningen. 
 
Der arbejdes med tekst, musik og 
optræden på scenen. 

At finde sin plads i fællesskabet, og at 
yde det der kræves, for at det fælles 
projekt bliver allerbedst. 
 
Styrke evnen til at bevæge sig igennem 
en fælles kreativ proces. 
 
Styrke motorik, rytmisk sans, 
koordination og samarbejdsevne. 

12-13-
14 

Botanik 
 
Fortællerstof: om planter 

Udviklingsvej fra lavere planter til 
fuldendte blomsterplanter.  
Sammenhæng med insektverdenen. 
Elementerne.  
Ekskursioner ud i naturen og botanisk 
have.  

Livscykler: Planter, dyr og mennesker. 

Kendskab til planters opbygning, 
vækstbetingelser, forekomster og 
forhold til mennesker og dyr.  
 
Respekt for og kærlighed til den natur vi 
er omgivet af og er en del af.  
 

 

 

15 Påskeferie   
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17-18 Danskperiode 
 
Selvstændig læsning af fællesbog:  
Hungebarnet 

Danskperiode med udgangspunkt I fælles 
læsebog. Lave selvstændigt hæfte med 
skriftlige genfortællinger og 
illustrationer. 
 
Gennemgår ordklasserne, udsagnsord, 

tillægsord, navneord. 

Skrive stile. 

 

Øver højtlæsning og selvstændig læsning 

og skrivning. 

Tilegne sig nyt stof ved at lytte og læse. 

Kunne udtrykke sig mundtlig og skriftlig 

gennem genfortælling samt samtale.  

 

At udvide ordforråd.  

 

Større læsehastighed og læseforståelse. 
Sikkerhed I selvstændig skriftlig 
genfortælling og stavning. 
 
Styr på grammatik. Ordklasserne skal 

kunne kendes og bruge frit. Få en større 

kendskab til ordklassernes bøjningsformer. 

 
Større skriftlig formuleringsevne. 

19-20 Regning Overgang til decimalbrøk. Øve alt det 
tidligere lærte. Tabeløvning, de 
grundlæggende regnearter.  

 

Begyndende kendskab til Pythagoras 

læresætning. Kendskab til decimalbrøk 

og sammenhængen mellem brøk og 

decimaltal. Yderligere sikkerhed i de fire 

regnearter. 

21 Lejrskole til Samsø Tur til Samsø. Vi cykler rundt på Samsø 
og oplever Samsøs planteverden og 
geologi. 
 
 

Erfaring med at være tæt sammen over 4 
dage. Kendskab til den danske fauna,  
specielt til Samsø. Erfaring I at cykle med 
mange og være hjemmefra, lave mad 
osv. 
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21-22 Dansk 
Boganmeldelse af selvvalgt bog. 
 

Biblioteksbesøg.  

Fremlæggelse af selvvalgt bog. 
Fremlæggelsesteknikker.  
Individuel læsning af bog.  

Øve selvstændighed i læsning og 
fremlæggelser.  

24-25 Repetition, gennemgang af skoleåret 
med fokus  på dansk og regning. 

Tilbageblik.  
 

Stadfæstelse af det gennemgåede stof. 

26 Sommerferie   
 
 

MED RET TIL ÆNDRINGER! 
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