Årsplan natur og teknik 2-3 klasse
2020-2021
I årsplanen er der taget højde for årstiderne, så forløb med mange udendørs aktiviteter ligger i
forårs- og sommermånederne. I de fleste forløb er der fokus på elevernes sproglige udvikling, idet
der arbejdes med begrebstilegnelse, faglig læsning og faglig skrivning. Årsplanen er tilrettelagt
således at eleverne opnår følgende kompetencemål i henhold til fælles mål for faget natur og
teknik;
•
•
•

Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål.
Eleven kan anvende naturtro modeller.
Eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag.

•

Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller

Der kan forekomme ændringer i løbet af skoleåret.
Henrik Østerby

Tidspunkt
August, september, oktober

Emne
99 arter du skal se før du bliver
voksen

November, December

Hvad er det lavet af?

Indhold
Eleverne skal finde og opleve så
mange af de 99 arter de kan.
Eleverne øver navnene på
udvalgte arter.
Eleverne får viden om dyrenes
levesteder og adfærd.
Formålet med forløbet er, at

December

Snefnug

Januar

Affald og genbrug

Februar

Sten

Marts

Sten

April

Planeterne i solsystemet

Maj

99 arter du skal se før du bliver
voksen

Juni

99 arter du skal se før du bliver
voksen

eleverne lærer om forskellige
materialer, deres egenskaber, og
hvordan materialerne bliver
produceret. Desuden skal
eleverne lære at sortere
materialer og beskrive dem.
I dette forløb skal eleverne lære
om sne og snefnug og lære at
videreformidle denne viden. I
forløbet skal eleverne arbejde
med at lave naturtro modeller af
snefnug i forskellige størrelser.
Formålet med forløbet er, at
eleverne kan undersøge, hvordan
affald kan sorteres, og at
eleverne lærer at sortere affald.
Desuden skal eleverne lære at
formidle deres viden om affald og
genbrug til andre.
Eleverne lærer om stenarter og
hvordan de er blevet til. Eleverne
skal starte deres egen
stensamling og lærer at kende
enkelte grupper af sten fra
hinanden.

Formålet med forløbet er, at
eleverne skal lære om
opbygningen af vores solsystem
herunder planeternes navne samt
Jordens, Månens og Solens
bevægelser.

