
 

Side 1 af 1 
Version 1.0/marts 2019 © Kata Fonden, Materialet må ikke ændres eller bruges kommercielt iht Creative Commons: 

  

ER DET MIT HJEM ? 
   

 

 

 

 

 

 

 Du skal lære...  
 

- Om vores jord, som er 
vores fælles hjem 

- De 4 elementer : 
Jord, Vand, Ild, Luft 

- Vores solsystem 
- Årstiderne 
- Vandets kredsløb 
- Grøn energi 
- Brandbekæmpelse 
- Bæredygtighed og 

genbrug. 
 

 
 
 

   

Forløbsbeskrivelse 
 
I løbet af de 4 uger, vil vi i en uge af gangen arbejde med de 4 elementer; JORD, VAND, ILD(solen) og LUFT(vinden) 
som er grundlæggende elementer på jorden. 
 
I starten af forløbet skal vi lære om vores levende jord, dens placering i solsystemet og de mennesker, dyr og 
organismer som lever på jorden. 
Derefter skal vi lære om hvorfor det er muligt at der er liv på lige netop jorden, og hvad vi selv kan gøre for at passe 
på den. 
I uge 39 som er Naturvidenskabsfestivaluge `Vandets Hemmeligheder´ deltager vi et masseeksperiment om skrald. 
 
I uge 43 vil vi lave en Fremvisning som indeholder produkter og præsentationer fra De 4 Elementer. 
 

 Du skal se og lytte, om 
og til film og 
fortællinger om de 4 
elementer. 
 
Du skal fremstille 
plancher om affald og 
lave genbrugslegetøj. 
 
Og du skal deltage i et 
Masseeksperiment i 
uge 39 
 
 

   

Engagerende spørgsmål 
 

ER DET MIT HJEM ? 
 

Læringsmål for projektet 
Målet med forløbet er at give eleverne en viden om vores fantastiske jordklode, at der er forskellige 
mekanismer som gør at det er muligt at leve på jorden og at det ikke kun er mennesker og dyr som er 
levende.  
Gennem nogle af FNs Verdensmål vil vi lære om hvordan vi kan passe på vores jord og at det er vores  
fælles ansvar. 
 

-Og hvis man synes at der er mange spændende ord og begreber her som man ikke 

kender…..så glæd jer til at lære om dem. 

 Du skal samarbejde 
og lave forskellige 
forsøg 

 Raketaffyring 
 Spireforsøg 
 Kompost 
 Fra jord til bord 
 Drivhuseffekt 
 Rense vand 
 Vandmøller og 

vindmøller 
 Solenergi 
 Hvad kan brænde 
 Brandslukning 

 
 

 

 
 Forløbsnavn: 

 

De 4 elementer 

Lærere/pædagoger: 
 
POH, MBC, KNI, GOL 

 
 

 

 Årgang: 
 

0. KLASSER SPH 

Varighed: 
 
Uge 38-41    + 43          5 uger   2019  

    


