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Kompetansemål

Tidspunkt

Tema/Innhold

Lærestoff

Arbeidsmåter

Vurdering

Utforskaren
- Formulere spørsmål om
samfunnsfaglige tema,
Hele året
reflektere og delta i fagsamtalar
oktober
om dei

Rettferdighet
Den internasjonale
barnedagen, mandag
3. oktober

Cumulus lesebok
Internett

Samtaler og diskusjon i
samlinger knyttet til ulike
tema, blant annet
rettferdighet, Den
internasjonale
barnedagen og barns
rettigheter.

- Bruke metodar for opptelling Uke 37-42
og klassifisering i enkle
samfunnsfaglige undersøkingar
og presentere enkle uttrykk for
mengd og storleik i diagram og
tabellar

Jeg og familien min

Cumulus lesebok

Spørreundersøkelse:

- Skrive enkle tekstar om
samfunnsfaglege tema og
bruke grunnleggjande
fagomgrep

Kroppen min

Cumulus lesebok
Egnede bøker fra
biblioteket
Internett

Dikteringer og
tekstskaping knyttet til
ulike temaer.
Gruppearbeid

Rettferdighet
Den internasjonale

Cumulus lesebok,
Bok om barns rettigheter

Samtaler og diskusjon i
samlinger knyttet til

Uke 8-15

- Gje døme på korleis
Hele året
menneske meiner ulikt, at møte

-telle opp antall søsken
blant elevene, lage
tellestreker og
søylediagram

Gjennomgående for alle
temaer:
- Lærers løpende
observasjoner og
vurdering av elever i
klasseromsundervisning,
og av elevens
engasjement og
deltakelse i ulike
aktiviteter knyttet til
undervisningen.
- Elevenes egenvurdering
gjennom uformelle
samtaler med lærer

mellom ulike menneske kan
vere både gjevande og
konfliktfylte, og samtale om
empati og menneskeverd

barnedagen, mandag 3.
oktober

Zippys venner

NRK Super

Erklæringen om barns
rettigheter.
Identifisere og snakke om
følelser
Samtaler som støtter
andre som har det
vanskelig
Dele opplevelser og
erfaringer

Historie
- Bruke omgrepa fortid, notid og Uke 37-42
framtid om seg sjølv og familien
sin

Jeg og familien min
Begrepene: dag, år,
måned, i går, i dag, dato

Klassesamtaler

Daglige samtaler i
samlinger.
Lage bursdagskalender.
Lage familiehus av
geometriske former.
Fortelle om seg selv og
sin familie for klassen

- Samtale om kvifor og korleis Uke 5-6
ein feirar 17. mai og 6. februar, Uke 16-19
og fortelje om nasjonaldagane i
nokre andre land

Nærmiljø
Henrik Wergeland

Cumulus lesebok,
Turer i nærmiljøet

Nasjonaldagen

Samiske eventyr

Samisk kulturliv

Besøke Veslebrunens stall
og Wergelands grav.
Tegne det norske og
samiske flagget.
Markere den samiske
nasjonaldagen 6. februar

- Finne informasjon om og
Uke 37-42
presentere eigen familie for ein
til to menneskaldrar
Uke 43-48

Jeg og familien min
Landene elevene har
tilknytning til.

Cumulus lesebok

Presentere seg selv og
familien sin for klassen,
vise bilder og familiehus.
Høre fortellinger fra gamle
dager

- Kjenne att historiske spor i
eige lokalmiljø og
undersøkje lokale
samlingar og minnesmerke

Nærmiljø

Cumulus lesebok,
Turer i nærmiljøet

Besøke Gamle Aker Kirke
og Vår Frelsers gravlund

Uke 16-19

Geografi
-Plassere heimstaden på kart

-Beskrive landskapsformer og
bruke geografiske nemningar i
utforsking av landskapet nær
skole og heim

Uke16-19

Uke16-19

-Samanlikne liv og virke i Noreg Uke 43-48
og i nokre andre land

Nærmiljø

Cumulus lesebok,
Oslokart

Tegne Oslokart i klassen.

Nærmiljø

Cumulus lesebok

Lære ord som fjell, dal,
strand, myr, elv,øy, bre
Lage modell av ulike
landskapsformer
Samtale om landskapet
rundt oss på turer, både i
by, park, skog og vann

Landene elevene har
tilknytning til
Rettferdighet

Cumulus lesebok

FN-uka: Tegne og
fargelegge verdenskart,
plassere kjente land på
kartet
Fargelegge flagg
Juletradisjoner i ulike land

Finne ut hvor man bor på
Oslokartet.

Uke 49-51

Jul

-Samtale om variasjonar i
familieformer og om relasjonar
og oppgåver i familien

Uke 37-42

Jeg og familien min

Cumulus lesebok

Samtaler i samlinger.
Lage familiehus og fortelle
om seg selv og sin familie
for klassen.

- Gje døme på rettar barn har

Uke 43

Den internasjonale
barnedagen mandag 3.
oktober
FN-dagen
Rettferdighet

Cumulus lesebok

FN's barnekonvensjon
FN-uka: samtaler i
samlinger om barns
rettigheter

- Utforme og praktisere reglar
Uke 34-36
for samspel med andre og delta Hele året
i demokratiske avgjersler i
skolesamfunnet

Skolestart

Cumulus lesebok,
Salto lesebok
NRK super, filmer om
vennskap

Lage klasseregler,
samtale om hvordan vi
skal oppføre oss mot
medelever
Lese i Salto
Se film om vennskap
Observere trafikkbildet og
finne trafikkskilt

- Drøfte oppfatninger av

Den internasjonale

Cumulus lesebok

FN-uka: Samtale om

Samfunnskunnskap

Uke 41-44

rettferdighet og likeverd

Hel året

barnedagen mandag 3.
oktober
FN-dagen
Rettferdighet

fattigdom, velstand og
global ulik fordeling av
ressurser
Innsamling til NUK's
adventsaksjon og
fastebøsse (Caritas)

