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VINTER 
   

 

 

 

 

  Du skal lære...  
 

- Om planeterne i vores 
solsystem 

- Om Årstider på jorden 
- Kendetegn for vinter 
- Fugleliv om vinteren 
- Polerne 
- Dyreliv på polerne 
- At registrere og samle 

din viden i en 
portefølje 

   

Forløbsbeskrivelse 
I dette forløb skal vi igen rejse ud i rummet. 

Vi skal lære om planeterne i vores solsystem og hvordan vejret er på andre planeter.  

Vi vil undervejs bruge 8.klasserne som eksperter, de vil hjælpe med at lære os om 

planeterne. 

Så skal vi tilbage til vores egen jord og lære om hvad det er der styrer årstiderne her. 

Vi zoomer ind på vinter : 

Hvad er kendetegnene ved vinter og hvordan ser vinteren ud forskellige steder på jorden. 

Her får vi flere spændende besøgende udefra, som vil bidrage med viden til besvarelse af 

vores Engagerende spørgsmål : Hvad er vinter ? 

Onsdag d. 5. Februar slutter vi af med en Fremvisning for forældre klokken 13.00-14.00. 

 

 Vi får besøg af … 
- En Naturvejleder, som 

vil lære os om 
vinterens fugle i 
Danmark 

- Avas mor som har 
boet på Grønland og 
vil fortælle om 
hvordan det er. 

Vi skal besøge… 
- Lokalhistorisk Arkiv, 

måske de har nogle 
flotte vinterbilleder 
fra Kalundborg 

Vi skal se… 
- En spændende film 

om Pingviner og en 
masse små film om 
planeter, årstider og 
vinter. 

 
   

Engagerende spørgsmål 
 

Hvad er vinter? 

Her og andre steder! 

Læringsmål for forløbet 
 

Målet med forløbet er at lære eleverne om solsystemet og de planeter som kredser om 

vores sol.  

Ud fra den viden vil de få en forståelse for, hvorfor det lige netop er på jorden at der er 

opstået liv. 

De vil lære om skiftende årstider her på jorden med fokus på vinter og ud fra forsøg og 

produkter kunne fortælle om det til Fremvisningen. 
 

 Du skal samarbejde 
og lave… 
 

- En planetsti 
- Et vinterlandskab 

med forskellige dyr 
- Tegne og male 

billeder af fugle 
- Iskrystaller 
- Forskellige forsøg og 

forsøgsbeskrivelser 
om is og vand. 

 

 

  Forløbsnavn: 
 
Årstider/ Vinter 

Lærere/pædagoger: 
 
POH, MBC, KNI, GOL, MCH 

 
 

 

 Årgang: 
 

0. Klasser SPH 
 

Varighed: 
 
Uge 3-6        4 uger 2020 
 

 

 

 

 


