Årsplan for hovedfag i 4. klasserne
Skoleåret 2019-2020
Rudolf Steiner-Skolen i Århus
Uge

Indhold

Aktivitet

3335

Formtegning/historie

3639

Regning/brøker

Formtegne
slyngningsmønstre fra
vikingetiden, skrive og
tegne fra den nordiske
mytologi.
Hovedregning, øvning af
tabellerne til og med 15.
Skriftlig regning med
større tal samt
introduktion til
brøkregning og nodelære.

40-44

Dansk

Fortsætte med øvning af
læsning, skrivning af
sværere tekster inklusiv
tegnsætning, samt
begynde med indøvning af
skråskrift med fyldepen.

Større sikkerhed i at
læse, skrive og i den
indlærte grammatik.

45-48

Geografi

Beskrivelse og
kortlæggelse af de nære
omgivelser: Klasse, skole,
skov, strand, Århus,
Danmark..

Kendskab til vort land.

49-51

Formtegning/historie/
runer

Fortsættelse af 1.
periodes
historie/formtegning med
inkludering af et arbejde
med runer.

Yderligere kendskab til
den nordiske mytologi
samt vikingetiden og
runerne.

52-1

Juleferie

2-5

Regning/brøker

Fortsættelse af 1.
periodes arbejde med
sværere opgaver og med

Større sikkerhed i de 4
regnearter, tabellerne og
enkle brøkstykker.

uge
42 fri

Færdigheder og
kundskaber
Sikkerhed i vikingetidens
former. Kendskab til den
nordiske mytologi.

Større sikkerhed i
hovedregning, tabeller,
skriftlig regning samt
forståelse af, hvad en
brøk er.

6-10

Dansk

uge
7 fri

11-14

Zoologi

Påsk
e
uge
15

16-19

Regning/brøker

21

Lejrskole

20-24

Større sikkerhed i dansk.

Evne til at se dyrene i
forhold til mennesket.

Yderligere opgaver af
sværere karakter og
regning med 2 brøker.
Regning i forbindelse med
Lilleby.

Større sikkerhed i de 4
regnearter og
brøkregning.

Dansk

Fortsættelse af arbejdet
tilhørende 4. klassetrin.

Større færdigheder i
dansk, både skriftligt og
mundtligt.

Repetition

Gennemgang af årets stof.

Stadfæstelse af det

(-21)

25-26

enkel regning med brøker
og hele tal, samt
forkortning af brøker.
Tabellerne til og med 20.
Fortsættelse af de
foregående perioders
arbejde med skråskrift,
samt den nye grammatik:
udsagnsordenes nutid og
datid og navneordenes
ental og flertal.
Arbejde med forskellige
dyr set i forhold til
mennesket. Selvstændig
opgave om et selvvalgt dyr,
udformet skriftligt,
mundtligt og kunstnerisk.

gennemgåede stof.

