Årsplan i samfunnsfag 4.trinn 2018-2019
Uke

Tema:

Kunnskapsløftet sier:
Kompetansemål:

37-40
Bronsealder og
jernalder

Presentere historiske emner
ved hjelp av skrift, tegninger,
bilder, film, modeller og
digitale verktøy. Kjenne igjen
historiske spor i eget
lokalmiljø og undersøke lokale
samlinger og minnesmerker.
Fortelle om hvordan
jordbruket forandret
levemåten i Norge og Norden
og beskrive hovedtrekk ved
bronsealderen og jernalderen.

Læringsmål:
Fortelle om hvordan
jordbruket forandret
levemåten i Norge og
Norden og beskrive
hovedtrekk ved
bronsealderen og
jernalderen.

Innhold i timene:
Grunnleggende
ferdigheter:
Elevbok Gaia med tekst,
bilder og oppgaver.
Arbeidsbok
Arbeidsark
Besøk på Arkeologisk
museum og Jernaldergården

Internett

50-51

Kunne finne fram i trykte og
digitale medium, sortere
innholdet i kategorier og
produsere materiale som kan
publiseres.

Planlegge og presentere reiser
til nære steder ved hjelp av
kart og Internett.
Følge enkle regler for
personvern når en bruker
internett.

2

Høstferie uke 41

Gutter og

jenter

Kunne finne fram i trykte
og digitale medium,
sortere innholdet i
kategorier og produsere
materiale som kan
publiseres.

Elevbok Gaia med tekst,
bilder og oppgaver.
Bruke pc og i-pad
Lage en
Power-Point-presentasjon
fra et av temaene i Gaia.

Planlegge og presentere
reiser til nære steder
ved hjelp av kart og
Internett.
Følge enkle regler for
personvern når en bruker
internett.
Gi eksempler på ulike
forventninger til gutter
og jenter.
Beskrive pengebruken til
jenter og gutter og
samtale om hva som
påvirker forbruk.

Gaia elevbok+ arbeidsbok
Diskusjon i grupper/plenum
Reklame i aviser og blader og
på nettet.

7-11

Globus og kart –
folk og språk

●

●
●

Lære:
Om globus og
kart.
Om folk og språk i
andre land.
Om
himmelretninger.
Om
tidsforskjeller.

Samle opplysninger fra
globus, kart og digitale
kilder og bruke dem til
å samtale om steder,
folk og språk
Peke ut og orientere
seg etter
himmelretninger og
gjøre greie for hvorfor
det er tidsforskjeller

Lære om globus og kart av ulik
målestokk og bruke Google
earth/map
Gaia elevbok + arbeidsbok
Gjøre oppgaver i boka +
arbeidsark
Gå ut på tur og finne
himmelretninger.
Bruke kompass

12-14

Verdenshavene

Kunne peke ut
verdenshav og
verdensdeler og bruke
sentrale geografiske
begrep.

●
●

Lære :
Om verdenshavene
Om forskjellen på
verdensdeler og
kontinent

16

Påskeferie

Gaia elevbok + arbeidsbok
Gjøre oppgaver i boka +
arbeidsark
NRK skole

15-18

19-21

Verden er et
fantastisk sted

Historie der du
bor

Sammenligne liv og virke i
Norge og i noen andre land

●

Samtale om toleranse og
om hvordan møtet
mellom forskjellige
kulturer kan være både
givende og konfliktfylt

●

Kjenne igjen historiske
spor i sitt eget lokalmiljø
og undersøke lokale
samlinger og
minnesmerke

●
●

Lære:
Om folk i Norge og
noen andre land.
Om toleranse

Gaia elevbok + arbeidsbok
Gjøre oppgaver i boka +
arbeidsark
NRK skole
Samle oppskrifter fra
forskjellige deler av verden

●

Lære :
Om historiske spor
i lokalmiljøet.
Om myter og
sagn.

SOMMERFERIE

Gaia elevbok + arbeidsbok
Fortelle sagn og myter fra
nærmiljø og Stavanger ( trollet
som kastet stein og sikta på
domkirken ).

