Pedagogisk planering för djuren i skogen åk 1
Vi kommer under ca 5-6 veckor att arbeta med djuren i skogen.
Inom detta arbetsområde ska du få möjlighet att utveckla din
förmåga att
 Reflektera
 Analysera och kritiskt granska
 Uttrycka och värdera
 Söka information
 argumentera

Kunskapskrav år 3
Eleven kan beskriva ge exempel på enkla samband i naturen utifrån
upplevelser och utforskande av närmiljön.
Eleven kan ge exempel på livscyklar hos några djur.
Eleven kan utifrån tydliga instruktioner utföra fältstudier och andra
typer av enkla undersökningar som handlar om naturen.
Eleven namnger några djur och sorterar dem efter olika egenskaper
samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla
näringskedjor.
Eleven kan samtala om skönlitteratur, myter som handlar om
naturen.

Centralt innehåll:
Året runt i naturen
Djurens livscykel och anpassningar till de olika årstiderna
Djur i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och
artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter
Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i
ekosystem.
Berättelser om natur och naturvetenskap
Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och
människan.
Metoder och arbetssätt
Enkla fältstudier och observationer i vår närmiljö.

I detta arbetsområde kommer du att få lära dig:
- Leta och lyssna efter djurspår i vår närmiljö, (ex skolgården,
skolskogen).
- Lära dig om hur man kan sortera i våra djur i olika grupper
efter egenskaper.
undersöka och lära dig några djur (vad de heter, hur de bor,
vad de äter vad de gör på vintern mm).
- Lära dig om näringskedjor.
- Lära dig om några djurs livscyklar.
- Läsa om olika djurberättelser och myter.

Hur kommer du att lära dig detta?
- Genom skogsvistelser
- Ta foton
- Läsa faktablad
- Göra olika arbetsblad
- film
- färglägga och olika pyssel
- samarbetsövningar

Bedömning
Du kommer att bedömas fortlöpande under arbetats gång. Du kommer
få göra en självbedömning där du får reflektera kring ditt eget
lärande. Läraren kommer också bedöma under arbetets gång samt
efter avslutat arbete.
I det här arbetet bedöms du hur väl du:
Det här kan jag:
Det här kan jag ibland:

Jag kan rita och
berätta om några

Det här behöver jag träna mer på:

djurs livscyklar.

Jag kan
namnen på

Jag kan rita och

några vanliga

berätta om några

djur i skogen

enkla

och berätta

näringskedjor.

något om dem.

Djuren i skogen

Jag kan sortera in några
djur i grupperna däggdjur,
fåglar, leddjur, kräldjur,
blötdjur och maskar.

Jag kan göra
enkla

Jag kan berätta

undersökning

hur några av

ar i skogen.

djuren till
exempel bor, vad
de äter och vad
de gör på
vintern.

Jag har gjort mitt bästa

Lärarens bedömning
Lärarens
osäker
bedömning
Du kan namnen
på några
vanliga djur och
berätta några
egenskap om
dem till exempel
var de bor,
äter.
Du kan rita och
berätta om
några djurs
livscyklar.
Du kan sortera
och gruppera in
några djur i till
exempel
däggdjur, leddjur
eller fåglar
Du kan rita och
berätta om
några enkla
näringskedjor.
Du kan göra
enkla
undersökningar i
skogen.
Utvärdering:

Till viss del
osäker

säker

