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Uge Aktivitet Mål 
Uge 33-36 Omverdenen 

 
Hvor har vi været på ferie?  

Kortlære (introduktion) 
Globus 

Kort og atlas 
Signaturer 

Verdenshjørner 
Kompas 
Målestok 

 

 Kende enkle kort, enkle 
signaturer og 
verdenshjørnerne 

 Kende signaturer for 
land, sø, hav og bjerge 
ved brug af atlas og kort 

Uge 37-40 Vand 
 

Projektorienteret:  
Hvor findes der vand? 

Hvad bruger vi vand til? 
Vandets kredsløb i naturen 
Vandets kulturelle kredsløb 

Hvordan sparer vi på vandet? 
Hvordan kan vi forurene vandet mindre? 

 
Se film: www.vandetsvej.dk 

 
Forsøg: 

Smelteforsøg med isterninger 
Flydeforsøg med stor isklump 
Vanddamp: plastpose om hånd 

 
Besøge adopteret vandhul: www.vandtjek.dk 

- Ørding friskole 
Temperaturmålinger, optegning af kort, 

fange og bestemme, vanddyr, 
forureningsbest. af vandet og vandhastighed 

 Redegøre for, hvordan, 
hvorledes lokalområdet 
har ændret sig.  

 Beskrive planter og syr 
samt deres levesteder 

 Give eksempler på, 
hvordan omgivelserne 
påvirker naturen 

 Beskrive dyr og planter 
fra forskellige 
naturområder 

 Gennemføre og beskrive 
enkelte undersøgelser 
og eksperimenter 

 Kategorisere resultater 
og undersøgelser 

 Kende forskellige 
landskabstyper 

 Formidle egne 
undersøgelser og 
eksperimenter, bl.a. 
gennem tekst, grafisk 
fremstilling, foredrag og 
dramatesering 
 

Uge 43-46 Skoven  
 

Opbyggerne, spiserne og nedbryderne 
 

Skovens kredsløb. 
Fødekæder i skoven 

 
Kendskab til danske træer 

 Redegøre for, hvorledes 
lokalområdet har 
ændret sig 

 Beskrive planter og dyr 
samt deres levesteder 

 Redegøre for 
sammenhængen mellem 
planter og dyrs bygning, 

http://www.vandetsvej.dk/
http://www.vandtjek.dk/


Forsøg: 
Kartoffelfælder 

Terrarium til skovbundsdyr. 
Spiringsforsøg med karse. 
Hvid blomst i farvet vand. 

 
Projektorienteret: 

Træers opbygning, funktioner, formning. Frø 
og frugter 

 
Planters opbygning of funktioner, blomsten, 

formering 
 
 

form, funktion og 
levested 

 Give eksempler på, 
hvordan 
naturkatastrofer 
indvirker på planter, dyr 
og menneskers 
levevilkår 

 Beskrive dyr og planter 
fra forskellige 
naturområder 

 Kende forskellige 
landskabstyper 

 Formidle egne 
undersøgelser og 
eksperimenter, bl.a. 
gennem tekst, grafisk 
fremstilling, foredrag og 
dramatesering 

Uge 47-51 Mennesket 
 

Krop og sundhed 
Udseende (ligheder og forskelle, som fx 

højde, vægt dreng/pige) 
Måle puls 

Mad 
Søvn 
Støj 

Hygiejne (håndvask, tandbørstning) 
Motion  

 Kende menneskets 
sanser og enkle regler 
for sundhed 

 Formidle resultater og 
erfaringer med relevant 
fagsprog på forskellige 
måder, ved fortælling, 
tegning, udstilling eller 
fremvisning. 

Uge 1-6 Dyr 
 

Kæledyr 
Landbrug 

 
Projektorienteret opgave 

 
Der skal arbejdes med forskellige 

emnekasser fra CFU. 
Læsemateriale om forskellige kæledyr og 

landbrugsdyr. 
 

Besøge en bondegård 
 

Evt. besøge landbrugsskolen 
 

Evt. besøg af børnenes kæledyr 

 Fortælle om, hvordan 
dyr præsenteres i 
medier og reklame 

 Kende udvalgte dyr og 
planter fra andre 
verdensdele 

 Kende udvalgte dyr og 
planter fra forskellige 
naturområder 

 Opleve og gøre 
iagttagelser som 
grundlag for at 
gennemføre enkle 
undersøgelser og 
eksperimenter 

 Formidle resultater og 
erfaringer med relevant 



fagsprog på forskellige 
måder, ved fortælling, 
tegning, udstilling eller 
fremvisning. 

Uge 8-12 Atmosfæren og universet 
 

 Tid og vejr 
 Koldt og varmt 
 Vind og blæst 
 Temperatur, termometer og grader 
 Nedbør: Regn, sne og skyer 
 Verdenshjørner, kompas og 

vindretning 
 Himmellegemer: Solen, Jorden og 

månen 
 Tid: årstid, dag, nat, århundrede, år, 

måned, døgn, time, minut, sekund 
 Årstider: forår, sommer, vinter, 

efterår, spire og visne 
 

Nedskrive temperaturen med termometer 
på forskellige steder. I sol, skygge osv.  
Finde verdenshjørnernes placering vha. 
Kompas. 
Undersøge med vimpel, hvor vinden 
kommer fra, og eksperimentere med at 
bygge vores egen vindretningsmåler. 

 Undersøge enkle forhold 
vedrørende vejret, 
herunder temperatur og 
nedbør 

 Kende enkle kort, enkle 
signaturer og 
verdenshjørnerne 

 Opleve og gøre 
iagttagelser som 
grundlag for at 
gennemføre enkle 
undersøgelser og 
eksperimenter 

 Kunne forbinde de 
forskellige årstider med 
vigtige begivenheder i 
naturen 

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

 Formidle resultater og 
erfaringer med relevant 
fagsprog på forskellige 
måder, ved fortælling, 
tegning, udstilling og 
fremvisning 

Uge 14-16 Sukker 
 

Vi skal arbejde alsidigt med emnet sukker. Vi 
skal fx arbejdes med dyrkning af sukkerroer 

og sukkerrør, fremstilling af sukker på 
sukkerfabrikker, sukkerets kemi, anvendelse 

af sukker og sukkerets historie. 
 

Vi skal eksperimentere med beregninger, 
eksperimenter, undersøgelser og opskrifter. 

 Opleve og gøre 
iagttagelser som 
grundlag for at udføre 
enkelte undersøgelser og 
eksperimenter 

 Kende menneskets 
sanser og enkle regler for 
sundhed 

 Formidle resultater og 
erfaringer med relevant 
fagsprog på forskellige 
måder, ved fortælling, 
tegning, udstilling eller 
fremvisning. 

Uge 17-18 Overfladespænding og luftfugtighed 
 

Der skal arbejdes med emnet  med 

 Opleve og gøre 
iagttagelser som 
grundlag for at udføre 



udgangspunkt i sæbebobler. enkelte undersøgelser og 
eksperimenter 

Uge 19-21 Lego Education 
 

WeDo er et undervisningsmateriale, der har 
fokus på det eksperimenterende. Materialet 
kombinerer at bygge og programmere med 
historiefortælling, arbejde i scenarier og 
formidling i form af tekst, billede og lys. 
Eleverne skal bygge og programmere 
enkelte LEGO modeller, der kan tilsluttes en 
computer. 

 Opleve og gøre 
iagttagelser som 
grundlag for at udføre 
enkelte undersøgelser og 
eksperimenter. 

Uge 22-25 Materiale, egenskaber og fænomener 
 

 Lys og farve 
 Lys og mørke 
 Lyskilder 

 Naturligt lys 
 Kunstigt lys 

 Farveopfattelse 
 Farvet lys 

 Blanding af farvet lys 
 Farvet glas 

 Farvet papir mv. 
 Blanding af farver (maling) 

 Undersøge 
hverdagsfænomener, 
herunder farver, lys og 
lyd. 

 Kende menneskets 
sanser og  enkle regler 
for sundhed 

 Opleve og gøre 
iagttagelser som 
grundlag for at 
gennemføre enkle 
undersøgelser og 
eksperimenter 

 


