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uge Indhold Aktivitet Færdigheder og 
kundskaber 

32-34 
 
 
 
 
 
 

Dansk  
Selvstændig skrivning, 
fri genfortælling. 
Iagttagelsesopgave 
omkring et træ. 
Grammatik og 
recitation. 
 
 

Tegne, male, foto af træ. 
Gennemgang af 
forskellige træsorter inde 
og ude. 

At kunne udtrykke sig 
omkring en 
iagttagelsesproces på 
skrift. Kendskab til de 
mest almindelige 
danske træsorter. 

35-37 
 
 
 
 
 
 

Matematik 
Frihåndsgeometri og 
repetition af 
brøkregning, samt 
division og tabeller. 

Tegne geometriske 
former uden brug af 
lineal. Øve 
divisionsregning og 
tabeller. Tilbageblik på 
brøkregningen i 4.klasse, 
indføring af 
fællesnævner. De alm. 
Regnearter øves videre. 

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

38-39 
 
 
 
 
 

Botanik Svampe, alger, lav, mos 
og bregner studeres i 
naturen. Der tegnes, 
males og fortælles. 
Introduktion af enkelte 
typer blomsterplanter, 
som kan ses i foråret. 
 
 

Kendskab til de lavere 
planter. 

40-43 
 
42 fri 
 
 
 
 

Historie  
De store kulturepoker: 
Indien, Persien, Babylon 
og Ægypten 

Skabelsesmyter og 
gamle fortællinger, der 
også kan knytte an til 
nutiden. Kunstnerisk 
arbejde med de gamle 
sprog gennem recitation, 
skrivning, tegning og 
maleri. 
 
 

Kendskab til vores 
fælles kulturbaggrund, 
som et grundlag for at 
forstå nutiden. 



44-46 
 
 
 
 
 
 

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

Større sikkerhed og 
frihed ved regning 
med brøk. Kendskab 
til matematiske 
sammenhæng i vores 
hverdag. 

47-50 
 
 
 
 
 

Dansk  
Skriftligt arbejde. 
Grammatik: Ordklasser. 
Tegnsætning. 

Brevskrivning, skrivning af 
stile. Postvæsenets 
historie, frimærker. Skrive 
smukt. Øvelser med 
tegnsætning. 

Ordklassernes skal 
kunne genkendes og 
bruges frit. Styrket 
skriftlig 
formuleringsevne. 

2-4 
 
 
 
 
 
 
 

Historie Det antikke Grækenland 
gennem myter og sagn, 
samt historiske 
højdepunkter i den 
klassiske tid. 
Samfundsdannelse, kunst 
og videnskab. 

Kendskab til vores 
fælles kulturbaggrund, 
som et grundlag for at 
forstår nutiden. 

5-9 
 
 
 
7 fri 
 
 
 

Matematik Overgang til 
decimalbrøk. Anlægge 
egen regneregelbog. 
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 mest 
almindelige 
regnearter. 
 

10-12 
 
 
 
 
 

Drama Arbejde med skuespil fra 
historieundervisningen. 

Kunstnerisk billede af 
den antikke historie. 
Frihed i at tale, agere 
på en scene i trygge 
rammer. 

13 PÅSKEFERIE   
14-17 
 
 
 
 

Dansk  
Anmeldelse af 
selvvalgt bog. 

Biblioteksbesøg. 
Fremlæggelse af 
selvvalgt bog. 
Fremlæggelsesteknikker. 
Fælles læsning af bog. 
 

Øve selvstændighed i 
læsning og 
fremlæggelser. 



 

 

18-21 
 
 
 
 
 
 
 

Botanik Udviklingsvej fra lavere 
planter til fuldendte 
blomsterplanter. 
Sammenhæng med 
insektverdenen. 
Elementeerne. 
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. 

22-25 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geografi. De nordiske 
lande: Norge, Sverige, 
Finland, Island, 
Grønland, Færøerne. 

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

Kendskab til vore 
nærmeste nabolande 
mod nord. Forståelse 
for forskelle betinget 
af naturgeografiske 
forhold. 

sommerferie 
 

   


