Årsplan for hovedfag i 3. klasse
Skoleåret 2021-2022
Rudolf Steiner skolen i Aarhus
uge

Indhold

Aktivitet

32-33

Skabelsen

Male og skrive om
skabelsesdagene

34-37

Hjemstavnslær
e
Bondens liv
Nytte

38-41

Regning
Mål

Fra jord til bord
Høsttur – de 4 kornsorter –
tærske, rense, kværne,
bage, koge
Grøntsager/frugter, bærtilberede, opbevare, sylte
Husdyr- malke, smør ost
Øve høstspil
Repetition af de 4
regnearter
Fra favn, alen, fod og
tomme og frem til
metersystemet
Bygge målestokke
Tabeller 1-14
3 delte formtegninger
Fortællinger fra det gamle
testamente
Fra Kain til Noah
Højtlæsning
Grammatisk arbejde med
ordklasser, tegnsætning,
sætningsopbygning,
Fortællinger fra det gamle
testamente:
Abraham, Isak, Jakob
Skuespil om det første
husbyggeri/ eller Noah
Repetition af de 4
regnearter
Fra gamle vægtforhold til
kilogramsystem
Bygge vægte
Tabeller 1-15
Fortæl De hellige 3 konger

uge
42
efterårsfer
ie

43-46

47-51

Læsebog
Dansk
grammatik

Regning
Vægt

Færdigheder og
kundskaber
Forståelse af sig
selv som en del af
menneskeheden.
Kendskab til
skabelsesberetning
en.
Forståelse for
menneskets
ernæring
Hvor kommer den
fra?

Beherskelse af de 4
regnearter skriftligt,
Tabelkunnen,
kendskab til
metersystemet

Læsefærdighed
Grammatisk
kundskab
Leg med sprog og
dramatiske
virkemidler

Beherskelse af
regnemetoder
Kendskab til
kilograms systemet
tabelkunnen

Evalueri
ng
Se
nederst

1-4

Dansk
Skriveperiode

5-9

Skriftlige
regnearter –

uge
7 fri

10-15

Bygge/håndv
ærksperiode

16-20

Købmandsregning

21-23

Dansk
Grammatik
Poesi

24-25

Repetition
Evaluering

Øve at genfortælle og
disponere et referat
Fortællinger fra det gamle
testamente
Josef, Moses, David og
Saul
Sikkerhed i proces
Regnegåder –tabeller formtegning
anvendelse af mål og
vægt, små tekststykker
Det gamle testamente
Kong Salomon, profeterne

Overblik og
formuleringsevne

Yderligere
kendskab til
regning

– praktik og viden
Kendskab til
Byggeproces og
håndværk og
kendskab til murer,tømrer, byggeri
maler, skrædder,
pottemager etc.
evt. fåretur efter uld,
filte/karte mm. Praktisk,
kunstnerisk, nytte, æstetik
Bygge forskellige
husformer
Fortællestof : fra
håndværkstraditioner til ny
tid
Praktisk anvendt regning – Yderligere
repetition i øvrigt.
beherskelse af
Tabeller.
regning
Det gamle testamente fra
Jonas til Johannes døberen
Selvstændige skriveøvelser Kendskab til prosa
–
og grammatik
Rim, poesi
sætningsled
Gensyn med alle årets
perioder
Efter hver periode evalueres det, om de ønskede mål
er nået.
Dette gøres bl.a. ved at se elevernes arbejdshæfter
igennem og kommentere indsatsen, men også
gennem test og spørgsmål, der repeterer indholdet i
perioden.

