Årsplan matematik 2. klasse 2019/2020

Uge Tema
33-40

Skoletasken

Faglige mål
og Fokus

Aktiviteter/Materialer

Udbygge fortroligheden med
skriveretning for de 10 cifre

Kontext 2A

Opnå fortrolighed med tallene 0-100
Kunne addere og subtrahere inden for
20’er-området med brug af forskellige
strategier
Plus og minus inden for 100-området
Kende tal over 100

Skoletjenesten Zoo
”Pasning af zoo dyr”
September.
– Forløbet bruges også som
videre samtale til temaet
”Idrætsdagen”
Pirana 2 og op efter.

Kende positionssystemets opbygning:
enere, tiere, hundreder
Kende klokken: Hel, halv, kvart over og
kvart i - både analogt og digitalt
Kende kvadrat, rektangel, trekant og
cirkel
Kunne udføre simple målinger af omkreds
og areal ved optælling

43-50

Idrætsdagen

Kende til enkle mønstre, herunder
symmetri
Kende til meter (m) og centimenter (cm)

Kontext 2A

Kende til begrebet målestoksforhold

Pirana 2 og opefter

Bestemme tidsrum
Bestemme omkreds og areal af rektangler
Systematisere kombinatorik ved
optælling
Kunne aflæse og udfylde enkle tabeller og
diagrammer
Opnå begyndende forståelse for
hyppighed, største- og mindsteværdi

2-5

Vand

Genkende, beskrive og navngive
forskellige rumlige figurer

Kontext 2B
Pirana 2 og opefter

Opnå erfaringer med forskellige
repræsentationsformer for indsamlede
data
Kende til hyppighed, typetal, største- og
mindsteværdi
Kende til liter(L) og deciliter (dL)

8-14

Vores by

Kende til decimaltal
Kende tusinder og titusinder

Kontext 2B

Forstå positionssystemet

Pirana 2 og opefter

Kende til kilometer (km)
Kende vinkler: stumpe, rette og spidse herunder vinkler i trekanter
Kunne tegne enkle kort
Beskrive mønstre

16-19

Skolefest

(8, 21 og 22 maj
ingen
undervisning)

Opnå erfaringer med fladedækkende
figurer
Opnå begyndende forståelse for begrebet
chance

Kontext 2B
Pirana 2 og opefter

Kende til kilogram (kg) og gram (g)
Vælge og benytte regningsart i
forbindelse med betaling
Få forståelse for multiplikation som
gentagen addition
Få erfaring med division ved ligedeling og
måling

20-23
(1 og 5 Juni
ingen eller
delvis
undervisning)

Udflugt

Få erfaring med division som gentagen
subtraktion
Bestemme antal ved hjælp af
multiplikation

Kontext 2B
Pirana 2 og opefter

Opnå erfaring med bygning og afkodning
af modeller

Tegne isometrisk
Opnå forståelse for km og m
Forstå begreberne højde, bredde og
længde
Undersøge og beskrive mønstre

24-26

Afslutning

Quiz, klasselæsning,
fremlæggelser mm.

