
Årsplan 0.-1. Klasse Natur/Teknik  

Skoleåret 2021-2022  

Lærer: Jakob Engel Damkjær Jønsson  

 

Følgende årsplan er udarbejdet og planlagt med udgangspunkt i fælles mål for faget Natur/Teknik i 0.-1.  

I årsplanen er det fokus på elevernes sproglige udvikling, idet der arbejdes med begrebstilegnelse, faglig 

læsning og faglig skrivning løbende igennem året.  

Der kan forekomme ændringer i forløbene undervejs.  

 Aktiviteter & materialer  Læringsmål  
August – 
oktober  

Intro til Natur/teknik:  
Hvad er Natur og Teknik, og hvad der skal arbejdes med.  

 
Læren om, hvad en plante er, og hvad plantens dele hedder.  

Læse/høre om plantens dele og tegne en tegning af en plante. 

Prøve at så karse og se det vokse op. Undersøge, hvad den har brug for, for at kunne leve. Til 

sidst skal de undersøge, hvordan forskellige planter ser ud. 

https://portals.clio.me/dk/naturteknologi/1-3/emner/natur/planter/  

 

Naturvandring – Aktivering af sanserne.  

 

Skovens træer og dyr – Træets opbygning, levevilkår og skoven året igennem.   

Vide hvilke dyr der findes i de danske skove.   

https://portals.clio.me/dk/naturteknologi/1-3/emner/natur/skoven/traeets-opbygning/  

 
Kenderskab til faget – 
kan forklare hvad man 
laver i Natur og Teknik  
 
 
 
 
Kunne beskrive 
udvalgte planter og 
fortælle om 
plantedelenes 
funktioner.  
 
 
 

https://portals.clio.me/dk/naturteknologi/1-3/emner/natur/planter/
https://portals.clio.me/dk/naturteknologi/1-3/emner/natur/skoven/traeets-opbygning/


Kunne beskrive 
udvalgte træer og 
fortælle om dem.  
Kendskab til dyr i de 
danske skove og deres 
navne.  

November – 
december  

Kryb og Kribler  
 
Regnorme – Finde forskellige regnorme fra diverse jordtyper, haver og marker.  

Lave et stort fælles terrarium med de regnorme vi finder.  

Teori om hvad en regnorm er for noget. https://www.skoven-i-skolen.dk/content/regnorm-1 

 

Vi ser – Mikromakkerne fra Ramasjang, om regnorme.  

Martin og Ketil undersøger skoven: 

https://www.youtube.com/results?search_query=martin+og+ketil+unders%C3%B8ger+skoven+ 
 
Mere info fra Skovens kryb om regnorme. Hvordan bevæger de sig? Kig og læg på papir, mærke deres 

børster. 

 

Naturvandring – Vi finder flere kryb i naturen og snakker om dem.  

 
Eleverne kommer tæt 
på hvad man finder 
nede i jorden, og 
tilegner sig viden om 
hvor de findes og 
hvorfor.  
 

Januar – 
marts 

 

Kloden 
 

Kender du savannens dyr?  

Tegn og skriv om dyr, lav en lille savanne. Evt modellervoks. Faktakort. Film og klip fra med 

Sebastian Klein og Afrikas vilde dyr. 

https://www.youtube.com/results?search_query=sebastian+klein+afrikas+vildeste+dyr  

 

Forløb om affald 

Teori og samtale om vores affald og hvad vi smider ud. Hvad sker med naturen når vi smider 

affald ud i den? Hvor meget affald vi producere og hvordan man kan mindske det.   

Udvidelse af 
kendskabskartotek 
omkring hvilke dyr der 
findes. Kunne beskrive 
og fortælle om 
udvalgte dyr.  
 
Lærer at vise hensyn 
til naturen. Sortering 
af affald. Hvordan 

https://www.skoven-i-skolen.dk/content/regnorm-1
https://www.youtube.com/results?search_query=martin+og+ketil+unders%C3%B8ger+skoven
https://www.youtube.com/results?search_query=sebastian+klein+afrikas+vildeste+dyr


 fungere en 
genbrugsstation  

April – juni  Vand, luft og vejr.  
 
Forløb om Nedbør  
Måle nedbør på skolen/derhjemme. Forsøg med vand. (Evt. sne.) Se geografifilm om nedbør fra 

https://www.skoven-i-skolen.dk/natur-og-teknik/m%C3%A5l-vejr . Se på vejrudsigter og vejrkort 

fra aviser, radio eller computer, kigge og aflæse termometer. • Til regnmålere: 1 1/2 liters 

plastiksodavandsflasker. 

 
Forløb om Vand 
Der findes vand overalt. I naturen i luften og i vores kroppe. Vi skal undersøge hvad vand er for 
en størrelse. Teori om vandets opbygning. 
Tur til Sillerslev havn  
Vi drager til Sillerslev havn for at undersøge havdyr og hvad der ellers kan findes i vandet.  

 
Eleven kan samtale 
om vejret, ”læse” 
omgivelserne og 
genkende nogle 
specifikke tegn i f.eks. 
skyerne.  
 
Genkendelse af 
vanddyr, og deres 
navne. Ordkendskab 
og kunne beskrive.  

 

Arbejdsformer: individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde/holdundervisning både på tværs af 0. og 1. klasse, men også inddelt efter 

klassetrin eller niveau. 

 

https://www.skoven-i-skolen.dk/natur-og-teknik/m%C3%A5l-vejr

