
Årsplan for matematik

Målgruppe: 03A

Periode:

Oprettet af:  BK

 

Mål for undervisningen:

Årsplan Matematik 3.klasse 2017/2018

Undervisningen i matematik tager udgangspunkt i ”Trix 3A og 3B”, som består af 2 grundbøger og en Træningshæfte.
Der vil derudover suppleres med opgaver i Talnokken 3 samt opgaver på nettet.

Arbejdsformen i undervisningen vil veksle mellem klassegennemgang, individuelt arbejde og

gruppearbejde. Derudover vil udeundervisning forekomme, hvor bevægelse og kreativiteten vil blive udfordret.
Teoretisk gennemgang af nyt stof vil typisk være fælles for hele klassen, mens arbejdet med opgaver og emner vil foregå
individuelt og i grupper. Tirsdage som er delt op i en time til Naturteknik og en time Matematik, vil periodisk benyttes
til udelukkende Naturteknik og Matematik i begge timer.

Anvendelse af computer, vil blive inddraget i undervisningen, så det er vigtigt at denne medbringes til timerne.

Desuden der skal ALTID medbringes: lineal og vinkelmåler samt naturligvis almindelige skriveredskaber.









Uge Emne Materiale Fokus/faglige mål Kompetencer Andre
aktiviteter

33-
36

Jubii

 

 

Trix 3 A side
1- 8

Træningshæfte
side 1- 2

Eleverne får repeteret,
hvad de ved og kan
inden for de faglige
stofområder, som de
arbejdede med i 2.
klasse.

Bruger deres viden,
kompetencer og
færdigheder i
forskellige typer
opgaver, som de
tidligere er blevet
repræsenteret for

De i størst muligt
omfang får en
oplevelse af, at de selv
kan løse de stillede
opgaver.

Modellering – valg af regningsart: fra
egnehistorie til regnestykke.

Additions – og subtraktionsmetoder.

Multiplikation

Areal og omkreds:

 

28. og 29.
august
skolefoto

 

 

 

37-
39

 

 

 

 

 

Mere om
multiplikationer

Trix 3 A side
9- 22

Træningshæfte
side 3- 6

Eleverne lærer
gangetabellerne (1-10)
som et nyttigt
hjælpemiddel til
udregning af
multiplikationsopgaver.

Videreudvikler
brugen af
gangesymbolet (x
eller ·) og
anvendelsen af
dette sammen med
talsymboler og
symbolerne

+, − og =.

Anvender
multiplikation i
forbindelse med
problemløsning inden
for genkendelige
kontekster

At kunne:

behandle tal og symboler.

Vælge og bruge hjælpemidler ved at
anvende tabeller som værktøj til at
udregne multiplikationsstykker

Opstille og løse problemer med
opgavesiderne.

 

18/9 omfoto

Udvikler forståelse af
begreberne
koordinatsystem og



40-
41

Koordinat

systemet

Trix 3 A side
23- 36

Træningshæfte
side 7-11

talpar, og det indbyrdes
samspil mellem disse
begreber.

Øver sig i at bruge
et koordinatsystem
som hjælpemiddel
til at overskue og
kommunikere om
talpars indbyrdes
placering.

Udvikler deres
færdigheder i at bruge
koordinatsystemet som
et godt ”redskab” til at
afbillede konkrete
observationer fra deres
hverdag.

      Får erfaringer med
nogle af
koordinatsystemets
anvendelsesområder.

At kunne:

Opstille og løse problemer i forbindelse med
angivelse af simple talsammenhænge i et
koordinatsystem og ved koordinatvis
placering og flytning af simple geometriske
figurer.

Repræsentere talpar.

Bruge hjælpemidler

Den 13/10

Motionsdag

42 Efterårsferie      

43-
45 Deling

Trix 3 A side 37-50

Træningshæfte side
12-16

Lærer, at deleproblemstillinger matematisk
set handler om både at finde en konkret
løsning (antal hele pr. person) og en
eventuel rest.

Udvikler forståelse af, at en deling både
kan udføres i praksis, og ved at bruge en
gangetabel til at afgøre, hvor mange
man kan tage en til hver.

Udvikler kompetence i at bruge
gangetabellerne i forhold til konkrete
deleproblemstillinger.

At kunne:

Modellere. Når
eleverne løser
konkrete
problemer, skal
de håndtere
resultatet som
”antal hele” og en
”rest”.

Ræsonnere.

Repræsentere

 

 

 

 
 

43-
45



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mere om areal

Trix 3 A side 51-64

Træningshæfte side
17-21

Eleverne forstår betydningen og
anvendelsesmulighederne i enheden cm²

Lærer, at arealet af et rektangel kan
beregnes ved at måle side-længderne og
multiplicere.

Får erfaringer med at beregne arealet af
trekanter.

 

Eleverne udvikler forståelse af begreberne
hel, halv og kvart.

At kunne:

Kommunikere om
størrelser af flader
gennem arbejdet
med enheden cm²

Ræsonnere

Opstille og løse
problemer

1/12 juleklip  

46 Emneuge      

47-
51 Jul

Trix 3 A side 65-72

Træningshæfte side
22- 24

Eleverne vil blive repræsenteret for
opgaver, hvor øre beløb med 25, 50 og 75
indgår. Kapitlet er en repetition og en
afrunding af arbejdet i første halvår i 3.
klasse

   

51-
1 Juleferie    Juleferie  

1-3

Trix 3B

Brøkdele

 

Trix 3 B side 1-14

Træningshæfte side
23- 28

Eleverne forstår og bruger brøker til at
udtrykke ”et antal ud af et samlet antal” –
altså brøkdelen.

Skelner mellem antal og kan inddele en
hel/ et hele i lige store brøkdele.

Antallet af inddelinger identificeres som
tallet i nævneren, mens antallet af dele
udtrykkes som tallet i tælleren.

Kan kommunikere om antal, brøkdel, tæller,
nævner og brøkstreg.

At kunne:

Behandle tal og
symboler.

Repræsentere.

Kommunikere

 

 

16. – 18.
januar
Balletbørn
til Varde

 

 



4 Emneuge    Emneuge  

5-6

Ligedannet

hed

 

Trix 3 B side 15-26

Træningshæfte side
29- 30

Eleverne udvikler deres forståelse af
forskellen på begreberne form og størrelse.

Lærer, hvad det vil sige, at ting/figurer
eller geometriske former er ligedannede.

Udvikler kompetence i at bruge begrebet
ligedannethed til at karakterisere forholdet
mellem forskellige geometriske former.

At kunne:

Kommunikere
om, hvorvidt
geometriske
former er
ligedannede eller
ej. Ved
kommunikation
skærpes kravet til
begrebsforståelse.

Ræsonnere for
at forsvare
eller afvise en
påstand om
ligedannethed.

Opstille og løse
problemer

  

7 Vinterferie    Vinterferie  

 

 

8-
10

 

 

Mere om chance

 

 

 

 

Trix 3 B side 27-36

Træningshæfte side
31-35

 

 

Eleverne udvikler deres kompetence i at
bruge gentagelse af samme eksperiment
som en metode til at gætte kvalificeret på
resultatet af tilfældige eksperimenter.

Lærer, hvad det vil sige at anlægge en
strategi i forbindelse med spil og andre
aktiviteter.

Udvikler deres færdighed i at bruge et
skema som statistisk hjælpemiddel til at
håndtere mange observationer.

 

 

At kunne:

Modellere

Ræsonnere

Kommunikere

  



Lærer at udtrykke sandsynligheder
symbolsk som brøkdele. Fx 4/10
”rigtige” i et eksperiment.

 

11
Vinkler

 

Trix 3 B side 37-48

Træningshæfte side
36-39

Eleverne udvikler forståelse af, hvad en
vinkel er.

Lærer at kunne skelne mellem rette,
spidse og stumpe vinkler.

Udvikler deres ræsonnementskompetence
til også at omfatte problemstillinger vedr.
vinkeltyper i forhold til forskellige
geometriske figurer.

At kunne:

Ræsonnere. Kan
henholdsvis
trekanter og
firkanter
konstrueres, så de
har lige store
vinkler? To rette
vinkler? Kun
spidse vinkler
osv.

Opstille og
løse
problemer.

Modellere

  

12 Emneuge    Emneuge  

13 Påskeferie    Påskeferie  

14-
19

Valg af
regningsart

Trix 3 B side 49-60

Træningshæfte side
40-42

Eleverne bliver bevidste om anvendelsen af
de fire regningsarter til at løse virkelige
problemer.

Eleverne får erfaringer med at se
addition, subtraktion og multiplikation
som sammenhængende regningsarter.

Udvikler deres færdigheder i at udføre
konkrete regneoperationer med addition,
subtraktion, multiplikation og deling.

 

Udvikler deres modelleringskompetence

At kunne:

Modellere ved at
oversætte en
problemstilling
givet i tegning
eller tekst til en
matematisk
problemstilling
og fortolke svaret.

Opstille og
løse
problemer
gennem
arbejdet med
aktiviteter, der
ikke
umiddelbart
lader sig løse.

14. – 17.
april Skole
forestillinger

 

Onsdag den
18. april Fri

 



ved at kunne oversætte en praktisk
problemstilling til matematiksprog og at
tolke det matematiske svar. Behandle tal og

symboler

 

20
-
25

Det var så 1. – 3.
klasse

 

Trix 3 B side 61-72

Træningshæfte side
43-48

Det var så 1. – 3. klasse er et repeterende
kapitel, hvor eleverne arbejder med de
væsentligste faglige begreber, som har
været præsenteret i indskolingsforløbet.
Grundlæggende er formålet, at eleverne
gennem arbejdet reflekterer over, hvad de
har lært, og erkender deres læringsmæssige
fremgang

 
10. – 13.
maj Kristi
Himmelfarts
ferie

 

24 Emneuge    Emneuge  

25

Det var så 1. – 3.
klasse

 

Se uge 21-23

 
    

            

 

 

 

Gemt af KIM den 24-09-2017


