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UGER
Uge 33 - 37

Uge 38 - 41

Uge 43 - 50

TEMA
MATERIALER
Hvordan lever børn i Kina
Hvordan lever jeg og er mit hus
almindeligt for alle børn i hele verden.
Mange kinesiske børn er enebørn. For
at standse befolkningsvæksten har Kina
siden 1973 haft en 1-barns politik. En
familie (mand-kone) må kun få et barn.
Politikken blev indført for at sikre, at
Kina kunne brødføde alle (sørge for mad
til hele befolkningen). Der er dog indført
undtagelser, som tillader familier at få
mere end et barn. For eksempel, hvis
begge forældre er enebørn, det første
barn er handikappet eller dør, eller hvis
det første barn i en landfamilie er en
pige. Minoritetsfolkene må også få
mere end et barn.
I følge officielle kinesiske tal fødes der
1,8 barn per familie i Kina i dag. I
starten af 70’erne var tallet 5,8 barn. I
Danmark er gennemsnittet 1,77 børn
per familie.
Dåserydderen - genbrug og affald
Dåserydderen er Dansk Retursystems
skolekampagne med fokus på miljø og
genanvendelse. Genanvendelse handler
om at bruge ressourcerne, fx metal,
plast og glas fra dåser og flasker, igen og
igen og igen… Kampagnen er målrettet
til 2. – 5. klassetrin. Den giver mulighed
for at kombinere faglige input med
fælles oplevelser og eventuelt
tværfagligt samarbejde, samtidig.
Efterår og vand
Vand bliver til sne og alt bliver mørk og
solen bliver væk..? Hvad sker der med
vores natur, bladene falder af, blomster
og græs forsvinder, sne, is og kulde. Vi
ser på årstiderne, er der årstider i andre
lande, hvorfor er der koldt altid ved
polerne og hvordan kan det være at
solen altid skinner i Afrika..?

Bøger: Grundbøger: ”Årstiderne
fra GO.” Kopier fra GO`s
ÅRSTIDERNE og bøger fra ACU.
Ekskursioner og småture der
underbygger de teoretisk
behandlede emner og
problemstillinger.
Anvende lettere opslagsbøger og
tavler, herudover anvendelse af
enkle Apps-naturprogrammer til
Ipads og natur. Se siden:
http://www.naturteknikfaget.dk/
let/indskoling/

Uge 5 - 6
Uge 11 - 20

Emneuger
Pattedyr i Danmark
Pattedyr er dyr, hvis hud er beklædt
med hår, som føder levende unger, og
hvor hunnerne har mælkekirtler og
ammer deres unger. I Danmark har vi
ca. 50 arter af pattedyr, som lever vildt.
Det er f.eks. pindsvin, forskellige arter
af flagermus, hare, egern, husmus, ræv,
grævling, gråsæl, kronhjort og marsvin.
De fleste pattedyr, som lever vildt i
Danmark, er fredede.
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