Årsplan 4. klasse Sløjd
Lærer: Henrik Østerby
Lærer: Charlotte Westergaard, efteråret 2021.
Skoleåret: 2021-2022
Denne årsplan er tilrettelagt ud fra kompetencemålene for faget håndværk og design. Emnerne er valgt
således at eleverne bliver præsenteret for teori og kundskaber, som matcher niveauet fra 4.-6. klasse. Der
er tilmed lagt tid ind i årsplanen, der gør det muligt at arbejde tværfagligt med bl.a. Historie, innovation og
Natur/teknologi. Årsplanen har til at imødekomme følgende læringsmål:
•
•
•

Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning af materialer
Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk
Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling

Der kan forekomme ændringer i planen undervejs i skoleåret.
Henrik Østerby

Tidspunkt

August

Emne

Læringsmål

String art

Eleverne skal, på en
forholdsvis simpel måde
fremstille æstetiske og
anderledes billeder, samt lære
at kombinere hårde og bløde
materialer – træ og garn.

September

Overordnet emne: spil
Kryds og bollesæt

Oktober

Overordnet emne: spil
Kuglerammer

Eleverne bestemmer selv,
hvilke motiver de gerne vil
arbejde med.
Eleverne skal arbejde med
flere materialer under dette
emne, de skal bl.a. sy en pose,
male sten og træplade. Og
selvfølgelig spille spillet
Eleverne skal konstruere sjove
kuglerammer, af bl.a.
genbrugsmaterialer, som
eleverne gerne må medbringe
hjemmefra.

Kuglerammer
November

Fantasifulde huse i træ
December

Håndværk og energi
Januar

Historie forløb
Februar

Eleverne skal arbejde med
inspiration fra Hundertwasser.
Vi skal arbejde med træ,
former, tegneteknikker,
akrylmaling og Posca tuscher.
Eleverne konstruerer små
både med enkle
elastikmotorer.

Eleverne bygger en borg i
udeskolen, som en del af et
tværfagligt forløb i historie.

Historie forløb
Marts

Masker

Eleverne kigger på masker fra
forskellige kulturer og laver
deres egne masker.

Ståltråd

Eleverne bruger ståltråd til at
skabe kopier af forskellige
stykker tøj.

April

Maj

Naturmaterialer
Juni

Charlotte Westergaard
August 2021

Eleverne laver knagerækker af
friske grene, som de finder i
naturen.

