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Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus
Uge

Indhold

Aktivitet

Færdigheder og
kundskaber
Kendskab til
geometriske figurer
samt yderligere
sikkerhed i tidligere
indlærte
regneprocesser og
enkel
procentregning.

32- Matematik –
35 + geometri og
37
påbegyndelse af
procentregning.

Hovedregning,
tabeløvelser,
geometri med
passer, lineal og
trekant samt
procentregning.

36

Kroppen –
kropsidealer, køn
og grænser.

Forståelse af egne
og andres kroppe
og grænser.

3841

Dansk - repetition
af ordklasser,
sætningsanalyse,
tegnsætning og
indføring af latinske
begreber via et
arbejde med
Johannes
Møllehaves bog
om Sokrates fra
Athen.
Historie – Roms
historie – fra sagntid
til Roms fald.

I løbet af ugen
debatteres
emnerne, og der
laves forskellige
øvelser:
dilemmaer,
samtaler og quizøvelser.
Læsning, skrivning,
noter, referater,
grammatiske
opgaver og
staveøvelser.

Ud fra det fortalte
samtales om
stoffet, hvorefter
der skrives
selvstændige
referater, som
illustreres.

Kendskab til den
romerske kultur med
konge/kejserdømm
e, republik og
retssystemets
opståen.

Iagttagelse af
forsøg og
fænomener med
efterfølgende

Begyndende
kendskab til fysik
med en
begyndende evne

uge
42
fri

4346

4750

Fysik – akustik,
lyslære,
magnetisme og

Større sikkerhed i
stavning, skriftlig og
mundtlig
formuleringsevne.

Evaluering

statisk elektricitet
og varmelære.

beskrivelser og
konklusioner.

til at iagttage
objektivt og beskrive
det iagttagne.

1-4

Geografi – jordens
klimabælter og
Europas geografi.

Kendskab til
klimabælterne og til
de europæiske
lande.

5-8

Matematik –
procentregning og
rentesregning

Korttegning,
kortlæsning,
gennemgang af
klimabælterne,
samt en
selvstændig
opgave om et
selvvalgt
europæisk land.
Videre arbejde fra
sidste periode
med yderligere
procentregning og
rentesregning.

Læsning, skrivning,
referater,
grammatiske
opgaver og
staveøvelser som
en fortsættelse af
1. periode.
Beskrive og
tegne/male
grundlæggende
stenarter. Jordens
overflade og
landskabets
opståen og
dannelse, samt
krystaldannelse.
Formulering af
selvstændige
tekster til
indskrivning i
hovedfagshæftet
med illustrationer.

Større sikkerhed i
stavning, skriftlig og
mundtlig
formuleringsevne.

Gennemgang af
De 17 verdensmål,
skrivning om disse,

Kendskab til De 17
verdensmål med
vægt på den

uge
7 fri

911

1214

Dansk – læsning af
Maria Hellebergs
Børnene fra
Pompeji samt
arbejde med
selvstændig
skrivning.
Mineralogi og
geologi – kendskab
til granit-kalk m.v.

1617

Historie –
middelalderen,
folkevandringerne,
korstog, munke og
riddervæsen,
kristendom og
islam.

1819

Dansk – De 17
verdensmål.

Kendskab til
finansverdenen,
samt yderligere
sikkerhed i tidligere
indlærte områder.

Kendskab til de
almindeligste
stenarter og deres
udbredelse på
jorden.

Kendskab til
middelalderen og
de andre berørte
emner.

20

Lejrskole

2123

Matematik –
prisforhøjelser,
rabatter, netto- og
bruttovægt

2425

Repetition.

samt selvstændig
opgave om et af
verdensmålene.

enkeltes ansvar i
forhold til disse.

Uddybende kendskab til mineralogi,
besøg på
Danmarks eneste
klippeø.
Uddybende
arbejde fra de
foregående
perioder samt
tilføjelse af
prisforhøjelser,
rabatter og et
arbejde med
vægt-begreber.
Gennemgang af
årets perioder.

Kendskab til jordens
overflade.
Kendskab til
prisforhøjelser,
rabatter,
vægtbegreber samt
yderligere sikkerhed
i tidligere indlærte
områder.

Stadfæstelse af
årets perioder.

