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Uge Emne og fokus Materiale Mål Anden aktivitet 

33-36 
 

Træer, blade og 
mangfoldighed 

 Bogen ”Vi ser på træer” 
www.skoveniskolen.dk 

at eleverne lærer 
træerne bedre at 
kende. 

at eleverne styrker 
deres artskendskab og 
laver et træ-herbarium. 

at eleverne får en 
introduktion til 
begrebet biologisk 
mangfoldighed. 

at eleverne 
gennemfører en enkel 
undersøgelse i naturen 

28/8 Skolefoto 
13/9 Herretur 

37 – 
41 
 

Insekter alle vegne www.danskedyr.dk 
www.skoveniskolen.dk 
 
undervejs deltager vi i 
edderkoppejagten. Vi skal på 
jagt i vores nærområde, hvor 
vi skal prøve at finde fire 
forskellige edderkopper. 
Korsedderkop, 
hvepseedderkop, 
kvadratedderkop og 
mejeredderkop. 

kende et insekt, når 
man ser det 

kunne beskrive et 
insekts opbygning 

Lære at forklare, 
hvordan insekter 
indgår i fødekæder 
 
lære hvordan et insekt 
udvikler sig 

18/9 Omfotografering 
 
 

http://www.danskedyr.dk
http://www.skoveniskolen.dk


Fundet skal fotograferes og 
indberettes på 
www.danskedyr.dk. 

kan skelne mellem 
nyttedyr og skadedyr 
kan forudsige, hvad der 
vil ske, hvis vi ikke har 
insekter 
 

    13/10 Motionsdag 
Uge 42 – Efterårsferie 

43-45, 
47 
 

Fødekæder i  skoven www.skoveniskolen.dk at eleverne undersøger 
skovens fødekæder. 

at eleverne får en 
fornemmelse af de 
økologiske 
sammenhænge i 
skoven. 

at eleverne 
introduceres til 
begreber som økologi, 
økosystem, fødekæde 
og fødenet og arbejder 
videre med begreber 
som plante, 
planteæder, rovdyr og 
nedbryder. 

 

 

Uge 46 – Emneuge 
48-51 Tina, Anders og Tellus – 

Et materiale om EL 
 

El-kasserne indeholder 
materialer til elementære 
forsøg indenfor f.eks. statisk 
elektricitet, kredsløb, 
magnetisme, solceller m.m. 

Vi arbejder med 
elektricitet i 
forskellige former og 
laver forsøg. 

1/12 Juleklip 
20/12 Sidste skoledag før 
jul 

Uge 51-52– Juleferie 
1 -  3  Videnskab og Teknologi-

sættet er fra Lego. I dette 
at lærer om mekaniske 
principper,  

3/1 – første skoledag 



materiale kan eleverne 
konstruere og bygge 
modeller, der viser de 
grundlæggende mekaniske 
principper i hverdagsagtige 
maskiner - fx fejemaskine, 
fiskestang, frihjul, ur, 
vindmølle, håndmikser m.fl.  

At lærer om den 
naturvidenskabelige 
arbejdsmåde: Stil en 
hypotese, udfør 
eksperimentet, hvad 
skete der?  

efter jul 
5/1 
Projektdag/International 
dag 
 
 
 
 

Uge 4 – Emneuge/projektuge 
5 – 6,  
8 

Regnskoven    

Uge 7 – Vinterferie 
9 – 11 
 

Madens vej gennem 
kroppen  

Nutrition 1: et spil om 
madens vej gennem kroppen 
og sund ernæring 

Vi skal lære om, 
hvordan kroppen er 
opbygget og dens 
funktioner 

 

Uge 12 – Emneuge/studieture 
Uge 13 – Påskeferie 

14 -  19 
 

Vandhullet om foråret www.skoveniskolen.dk 
www.danskedyr.dk 
bogen Besøg et vandhul om 
foråret 
bogen Vandtjek 

Undersøg hvilke dyr og 
planter, som lever i det 
ferske vand. De 
fortæller en masse om 
vandets tilstand. 

 
 
 

20 -  
23 

Broer  Vi hører og læser om 
broernes tilblivelse i 
Danmark. Vi vil også bygge 
forskellige brotyper 

At lære om forskellige 
brokonstruktioner. 
At lære om broers 
betydning for 
sammenhængene 
mellem de forskellige 
landsdele i Danmark. 

 

Uge 24 – Minisamfundsuge (ingen dans) 
25 -  Broer Vi hører og læser om 

broernes tilblivelse i 
At lære om forskellige 
brokonstruktioner. 

22/6 Afslutningsfest 

http://www.skoveniskolen.dk
http://www.danskedyr.dk


26 
 

Danmark. Vi vil også bygge 
forskellige brotyper 

At lære om broers 
betydning for 
sammenhængene 
mellem de forskellige 
landsdele i Danmark 

24/6 Sidste skoledag 

 
	  


