2021-2022

KKH 3. KLASSE

Lærer: HH
Forord til faget i klassen
I KKH (Kunst, Kultur og Håndværk) arbejder vi med mange forskellige materialer. Vi
forsøger os med både bløde og hårde materialer.
Vi skal også i køkkenet og lave mad.
Vi blander forskellige kreative fag og når vidt omkring.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
De frie grundskoler skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. Lov om friskoler og private grundskoler,
lovbekendtgørelse nr. 786 af 15/06-2015.
Undervisningsplaner herunder slutmål og trinmål for fag på Den Nye Friskole tager udgangspunkt i Fælles Mål under
Undervisningsministeriet. Der henvises i øvrigt til nedenstående link (find fag samt klasse):
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Faelles-Maal/Alfabetisk
I alle fag inddrages skolens værdigrundlag med dens temaer samt målsætningen om ”Why”-tilgangen i alle meningsfulde
sammenhænge.

Uger

Indhold/emne

33-35

Navneskulptur

(Fordybelsesdage:
26-27/8
23-24/9)

36-40

41

Mål
Eleven kan fremstille rumlige
konstruktioner.

Metode

Materialer

Individuelt
arbejde.

Maling
køkkenrulle
Pap
Limpistol

Tegnekursus
3D søuhyrer

Eleven har viden om skitsering
og tegneredskabers
udtryksmuligheder.

FEATUREUGE Korpset

Individuelt
arbejde.
Vi arbejder med
at prøve det
samme flere
gange.

Papir
Blyant
saks
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42
43 – 44
(Fordybelsesdage:
11-12/11-21

45

Efterårsferie
Go
Eleven kan redegøre for
cook
almindelige råvarers smag og
om KÅL anvendelse.
Eleven kan lave mad efter en
opskrift.

Go cook
smagekasse.

Vi skal øve os i at
brainstorme – og
bruge hinandens
ideer.
Vi arbejder i
grupper.

Skotøjsæsker

Vi arbejder
individuelt.

Papir

PROJEKTUGE

46-51
Vi laver en
Eleven kan fremstille rumlige
konstruktioner.
(Fordybelsesdage: fælles
2-3/12-21)
julekalender,
som skal pynte
på biblioteket.
Den laves i
skotøjsæsker.
52-53

Vi arbejder i
grupper.

Juleferie

1–5
Vinterlandskab Eleven kan arbejde med
produkters æstetiske udtryk.
(Fordybelsesdage: +
vinterbilleder
27-28/1-22
24-25/2-22)

Karton
Tusser
Farveblyanter

6

Featureuge ”Den fantastiske fortælling”

7

Vinterferie

8 – 14
Rose Eken.
(Fordybelsesdage:
24-35/3-22

15
16-17
(Fordybelsesdage:
28-29/4-22)

Eleven kan alene eller i
fællesskab fremstille produkter
efter oplæg.

Vi arbejder i
grupper.

Ler

Vi arbejder
individuelt.

Papir
akvarel

Maling

PÅSKEFERIE
Selvportrætter Eleven kan tegne helheder og
detaljer ud fra iagttagelsen.
i akvarel
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20-21
22-25
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Featureuge MINIBY

Vi slutter året
af med at lave
(Fordybelsesdage:
fugle.
16-17/6-22)

Eleven kan fremstille rumlige
konstruktioner.

Vi arbejder
individuelt.

Aviser
Maling
Tape
Træskiver
Ståltråd
Limpistol

Med forbehold for ændringer i løbet af skoleåret (fx grundet spændende tilbud i faget/til klassen, aktualitet/nyheder og lign.)

