Årsplan for hovedfag 6.a 2020/21
Periode

Aktiviteter

Færdigheder og
kundskaber

Evaluering

Historie
Romerriget fra
sagntid til Roms
fald.
Kongedømme,
republik og
kejserdømme.

Udformning af
periodehæfter:
Samling af tekst og
tegninger.

Kendskab til vores
fælles fortid og Roms
historiske betydning.

Eleverne skal
selvstændigt
formulere en
tekst om 3 ting
de har lært i
perioden.

37-40

Geografi
Jordens
klimabælter og
Europas
geografi

Korttegning, lære at
læse grafer og
modeller, selvstændig
opgave om et
europæisk land.

Fornemmelse for
jordens forskellige
klimaer. Begyndende
kendskab til fri
fremlæggelse af
opgaver.

Elevernes
udformning af
periodehæftet og
forberedelse
samt fremførelse
af mundtlig
fremlæggelse
fungerer som
evaluering.

41

Dansk
Genrekendskab

Læse og producere
egne tekster i
forskellige genrer.

Styrke elevernes
genrekendskab og
selvstændige skriftlige
fremstilling i disse.

Elevernes
produktion af
tekster i
forskellige
genrer.

33-36

Besøge Pompeji- og
Herkulanum-udstilling
en på MOMU

42
Efter
årsfer
ie
43-44

Dansk fortsat

45-47

Matematik
Procentregning

Indføring af
procentbegrebet ud
fra daglige
letforståelige
eksempler.

Begyndende
forståelse af
procentbegrebet.

48-51

Dansk
Læsning af
roman med
skriftlige
opgaver.

Læsning, analyse og
fortolkning. Arbejde
med person- og
miljøkarakteristik.

Styrke elevernes
evner for tekstanalyse
og fortolkning.

52-53
Julef

Gennemføre
årets stave- og
læseprøve

erie
1-3

Matematik
Rentesregning,
som leder videre
til algebra

Praktisk tilgang til
arbejdet med
procentregning.
Arbejde med
renteformel og
regning med
bogstaver og
ubekendte.

Kendskab til
bankvæsenet og
rentebegrebet.
Begyndende
kendskab til
bogstavregning.

4-6

Geologi og
mineralogi

Beskrive og tegne
grundlæggende
stenarter. Jordens
overflade og
landskabets opståen
og dannelse.
Krystalformer.

Kendskab til de
almindelige stenarter
og deres udbredelse
på jorden.

8-10

Geometri

Øve brug af passer og
lineal, konstruktion af
enkle geometriske
former.
Arealberegning af
trekanter og firkanter,
trekantskonstruktioner
og vinkelmåling ved
hjælp af vinkelmåler.

Sikkerhed i brug af
passer og lineal.

11-12

Historie
Middelalderen.
Folkevandring,
korstoge, pest,
munke og
riddervæsen,
kristendom og
islam.

Udformning af
periodehæfter:
Samling af tekst og
tegninger.

Kendskab til vores
fælles fortid og
dermed forståelse for
nutiden.

Iagttagelse af forsøg
og fænomener med
efterfølgende
beskrivelse og

Begyndende
kendskab til fysiske
fænomener.
Begyndende evne til

7
Vinter
ferie

13
Påsk
eferie
14-15

Historie fortsat

16-19

Fysik
Akustik, lyslære,
magnetisme,
varmelære og

Eleverne skal
selvstændigt
formulere en
tekst om 3 ting,
de har lært i
perioden.

statisk
elektricitet

konklusioner.

objektiv iagttagelse og
beskrivelse.

Dansk
Grammatik.
Rep. af
ordklasser,
sætningsanalyse
og tegnsætning

Arbejde med
elevernes egne
tekster på et
grammatisk niveau.

Større sikkerhed i
stavning,
formuleringsevne
samt overblik og
fundament i sproget.

20
Born
holm
21-23

24-25

Læsning, skrivning og
staveøvelser.

Repetition

Jeg forbeholder mig retten til at ændre i årsplanen.

Elevernes egne
producerede
tekster og
diktater fungerer
som evaluering.

