
Årsplan: 2kl, Natur og teknik skoleåret: 2018/19

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

Undervisningens udforming

På 2. årgang har vi 2 lektioner om ugen. Hvad der giver os bedre mulighed for at arbejde med forsøg og lave praktisk
arbejde. Vi igennem hele året arbejde med vejret, hvor vi løbende vil måle og skrive temperatur samt vejrtype i skema.
Udover at følge vejret igennem året, vil vi også en håndfuld gange besøg det samme sted i Hans Brogeskoven. Her vil
vi følge årstidernes skiften og disses indvirkning på dyre og plantelivet. Besøgerne til skoven er ikke skrevet ind i
selve årsplanen, men som udgangspunkt skal vi afsted sensommer, efterår, vinter og forår. I forbindelse med turene,
vil vi benytte materiale fra naturporten.dk

Klassen er tilmeldt Naturens dag, men da det er svingende fra år til år hvor let det tilsendte materiale er at arbejde
med er det ikke skrevet ind i årsplanen, men alt efter materiale og skolestart, kan det være at emnet for august bliver
lavet lidt om.

Oversigt

Oversigt

Emne Vejret
Tid August-september
Færdigheds- og vidensmål Vand, luft og vejr, organismer, Undersøgelser i naturfag
Materialer P2, kap.2

Termometer
Emne Hvordan lever børn i Kina?
Tid September-oktober
Færdigheds- og vidensmål Mennesket og Perspektivering i naturfag
Materialer P2, kap.2
Emne Hvad kan du med vand?
Tid Oktober-december
Færdigheds- og vidensmål Vand, luft og vejr, Teknologi og ressourcer, modellering i naturfag
Materialer P2, kap.3
Emne Hvordan virker det?
Tid Januar-febuar
Færdigheds- og vidensmål Teknologi og ressourcer, modellering i naturfag
Materialer P2, kap.4
Emne Hvor er solen om natten?
Tid Marts-april
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Oversigt

Færdigheds- og vidensmål Vand, luft og vejr, modellering i naturfag
Materialer P2, kap.5
Emne Danmarks dyr
Tid Maj-juni
Færdigheds- og vidensmål Organismer, formidling
Materialer Naturporten.dk

Materialer

Bøger

• Puls Natur/teknik 2. klasse (P2)

*WWW*

• http://www.naturporten.dk

Copyright

© 2018 Mikkel Kristiansen.

Dette værk er under en Creative Commons Navngivelse 4.0 International licens. Besøg http://creativecommons.org/
licenses/by/4.0/ for at se en kopi af licensen.
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