Årsplan for skoleåret 2021-2022
Årgang/klasse

Fag

Lærer

2. og 3. kl.

Geografi

Peter Møller

Generelt
Undervisningen er tilrettelagt med udgangspunkt i elevernes nærmiljø, hvorefter der
udvides til hele Danmark og senere arbejdes der verdensdele, lande, flag, bjergkæder,
floder, søer mm..

Materialer
Eleverne laver aktiviteter, hvor de:
● bevæger sig
● tegner
● spiller brætspil
● selv laver et Danmarks spil
● synger
● løser opgaver
● spiller digitale spil

Ugestruktur

Eleverne undervises i faget geografi en lektion ugentligt på onsdage.

Årskalender
Uge 32
Uge 35

Eleverne får i gennem opgaver kendskab til Danmarks landsdele, øer, store byer
mm. Derefter skal eleverne tegne Danmark på A3 papir med sprittusch og
farveblyanter.

Uge 36
Uge 40

Eleverne introduceres til brug af kort. Vi taler om, hvordan man orienterer sig;
hvor verdenshjørnerne er (eleverne øver med kompas), og hvordan disse
overføres til kort i atlas eller google maps på en telefon. Målestoksforhold og
signaturer på kort forklares. Eleverne lærer at anvende et atlas. Eleverne laver
en skattejagt for hinanden vha. kort over skolen.

Uge 41

Trivselsuge og motionsdag

Uge 42

Efterårsferie

Uge 43
Uge 46

Eleverne laver deres eget Danmarks spil.

Uge 47
Uge 51

I dette forløb sættes der fokus på Europa. Hvilke lande, hovedstæder,
bjerge, floder, have mm. findes i Europa, og hvor store afstande er der
mellem kendte steder.

Uge 52
Uge 1
Uge 3
Uge 4
Uge 5
Uge 6
Uge 7

Juleferie
Eleverne fortælles om klodens opståen og udvikling, hvortil der vises en video.
Vi taler om årstider, dag/nat og de forskellige klimazoner på jorden. Desuden
genopfriskes elevernes viden om verdensdele og -have.

Projektuge
Vi går på opdagelse i atlasset og på Google Earth. Vi studerer ikke alle 193
lande, men taler om de største og mest betydninghedsfulde. Eleverne arbejder
også med digitale opgaver.

Vinterferie

Uge 8
Uge 11

Eleverne lærer om lande og flag. Der vil være aktiviteter med digitale
opgaver, brætspil, tegneopgaver og quiz.

Uge 12
Uge 17

Eleverne arbejder i dette forløb parvis og laver et diasshow over et selvvalgt
land i verden. Landet beskrives og tegnes, der gøres rede for klima, natur,
byer, bjerge, floder, søer, areal, befolkning, historie mm. Desuden laver hver
elev en lille ting som symboliserer landet, f.eks. en model af Eiffeltårnet, hvis
landet er Frankrig.

Uge 18

Kender du København?

Uge 19

Kender du Århus?

Uge 20

Kender du Odense?

Uge 21

Lejrskoletur og Kr. Himmelfartsferie

Uge 22

Kender du Aalborg?

Uge 23

Kender du Viborg?

Uge 24

Kender du Nørreådalen?

Uge 25

Kender du Nørreådalen?

