
Årsplan: 1.a natur og teknik, skoleåret: 2012-13

Baggrund

Udgangspunktet for undervisningen i natur og teknik er Fælles Mål, Faghæfte 13.

Se følgende link for fagets mål: http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/
Faelles-Maal-2009-Natur-teknik

Materialer
• Fra natur til teknik: 1 Bevægelse (NT1)
• Lille Vildfred: Rend og Hop - om traVk og miljø i byen
• Naturens dag
• Lille Vildfred: Vanddråbens rejse
• Lille Vildfred: Natur hvor du bor: 1 og 2

Undervisningens udformning

Da natur og teknikundervisningen begrænser sig til kun en lektion pr. uge, er vi nød til at låne en matematik time
ind i mellem, for at kunne lave ting udenfor. Så i nogle uger vil eleverne have to natur og teknik timer og i andre
ingen. jeg vil løbende skrive på intra hvad vi laver og hvor vidt vi låner matematik timer.

I undervisningen vil vores udgangspunkt være samtalen om teksterne jeg læser op for klassen og den viden som
eleverne allerede besider og den undren der opstår i forbindelse med de emner vi kommer igennem i løbet af året.

Så vidt det er muligt vil vi hver gang i natur og teknik have en praktisk aktivitet eller et forsøg.

Vi vil løbende igennem ugen tale om vejret, hvor varmt det er om det regner mm.

Oversigt

Tid Emne Materiale Arbejdsform Note

Hele året Vejr Vejrstation På skift Eleverne skiftes til

at fortælle om dagens

vejr.

Uge: 33-35 Tid NT1: S. 4-11 Klassen/ind.

Uge: 36-37 Naturens dag Materiale fra DN. Klasse

Se: naturensdag.dk To og to

Uge: 38-44 Nærområde Lille Vildfred Klassen Alt efter vind/vejr

Natur Natur hvor du bor (1+2) Grupper udskydes sidste del

Udsendelse

November Nærområde NT1: s.12-19 Klasse

December By To og to

Januar TraVk Lille Vildfred Klasse

Februar Rend og hop Gå tur
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Tid Emne Materiale Arbejdsform Note

Udsendelser To og to

Marts Vand(s) Lille Vildfred Klasse

April kredsløb Vanddråbens rejse

April Nærområde Lille Vildfred Klasse

Maj Natur Natur hvor du bor (2) Ude

Udsendelse

Juni Bevægelse NT1 S. 20-31 Klassen

Ude
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