Årsplan for
Ug
e

Emne

Læringsmål

på Herborg Friskole
2018-19

Aktiviteter og materialer

Evaluering af forløb

32
33
38

Regn med store tal

39 - Brøker
40

Eleverne skal lære om
talsystemet, simple
regneregler, overslag og
afrunding, om de
naturlige tal og at addere
og subtrahere og
mulitiplicere og dividere
på papir uden brug af
lommeregner

Grundbog: Kontext 5+
Derudover diverse andre
materialer og matematikspil fra
internet med videre.
De efterfølgende sidetal
refererer til Kontext 5+
S.5-21

Eleverne skal lære om at
forkorte og forlænge
brøker, finde
fællesnævner, addere og
subtrahere brøker, om
blandede tal, ægte og
uægte brøker

s.22-41

41

42
43

Ultrabit + Vinkler og figurer

Eleverne skal lære om
s.42-63
programmering (
blokprogrammering) for
bedre forståelse af,
hvordan elektroniske
”dimser” virker. Om
vinkler og linjer ( geometri )
, trekanter , måling af
vinkler samt at skitse og

Alle emner evalueres løbende , i
klassen, med kolleger og ved
hjælp af tests og evalueringsark.
Dette gælder samtlige emner.

Øvrige oplysninger
1.-8.kl. overnatning
torsdag-fredag
Uge 331. skoledag
tirsdag
Uge 35 Kunstuge

Uge 41 Emneuge

Håndværksdage man-tirs
Emnedage ons-tors
motionsdag fredag
Ferie
Skills tirsdag!?
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konstruere simple
geometriske figurer
43 - Ultrabit + vinkler og figurer
48
49 - Negative tal og
51
koordinatsystemet

52
1-3

Decimaltal og procent

Eleven skal lære om hele
tal, negative tal, tallinien,
sætte punkter ind i
koordinatsystem og at
tegne enkle grafer og
kurver

s. 64-83

Eleven skal lære at
omsætte brøker til
decimaltal,- og omvendt.
Ligeledes forskellige former
for procentregning,
handelsregning med
beregning rabat og om
afrunding af decimaltal

s. 84- 105

4

56
7
810

11 -

Uge 51
Julemotion onsdag
Ferie tors-fre

Ferie
1.skoledag torsdag

Musical
Fredag: forestilling og
skolefest
Decimaltal og procent

Rumfang og flade

Eleven skal lære at beregne 106-125
rumfang og areal og
overflade af diverse figurer.
Tegne figurer og lære om
omsætning fra f.eks liter og
kubikcentimeter

Ferie
Vis mig dit job/
Pædagogisk dag onsdag

8.kl. introuge
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12 - Tal og bogstaver
15
16
17
Repetition
18
19
20

Repetition

2122

Data og chance

23
24 - Data og chance
26
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s.126-143

Eleven skal lære at
indsamle data til statistik,
beskrive observationer og
lære
sandsynlighedsberegning

s.144-164

s.144-164

Påskeferie
Mandag 2.påskedag
Avisuge 6.-7.kl
Projektuge 8.kl
Fremlæggelse projekt 8.kl
8.kl. Terminsprøver
Fredag:Bededag
Uge 21: 2.pinsedag
Uge 22: Kr.
Himmelfartsferie

Lejrskoler
Uge 24: 2.pinsedag
Onsdag: Fl.friskoledag
Uge 26: Mandag:
klasselærerdag
Tirsdag: Dimission
Onsdag: sidste skoledag

