Världens byggstenar
Syfte: I detta block kommer du förstå hur lyckligt lottad du är som bor där du gör och
att du har tillgångar till det du har! “Hemma hade vi det så fattigt att mamma hade
bara en dräkt, och det var andedräkten, den var dålig den också”

Ämne
v.46-v7 (två veckors prao)

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Geografi

Ni ska lära er varför man
bygger upp städer som man
gör, varför vissa länder blir
fattiga och vissa blir rika utefter
de olika parametrar.

Eleven kan även använda
geografiska begrepp på ett
fungerande sätt. Eleven kan
undersöka var olika varor och
tjänster produceras och
konsumeras, och beskriver då
geografiska mönster av handel
och kommunikation samt för
underbyggda resonemang om
hur dessa mönster ser ut och
hur de har förändrats över tid
samt orsaker till och
konsekvenser av detta.

Biologi

Ni ska lära er om fortplantning
hos människor samt växter,
epidemier, sjukdomar i fattiga
och rika länder.
Råvaror.

Bild/Teknik

Bygga bro som håller för tyngd

Slöjd

Ni ska göra pennskrin eller
mobilfodral

Matematik

Statistik och diagram

Tyska/Spanska
Svensk/engelska

Arbeta vidare där ni är i
språken.

Engelska

Ni ska utöva kunskapen
“disciplin i utbildning”. 3 kap i

Under arbetsprocessen bidrar
eleven till att formulera och
välja handlingsalternativ
som leder framåt. Dessutom
kan eleven presentera sina
bilder med viss anpassning till
syfte och sammanhang. Eleven
kan också ge enkla omdömen
om arbetsprocessen och visar
då på enkla s amband mellan
uttryck, innehåll, funktion och
kvalitet i bildarbetet.

boken med inlämning varje
fredag
Hem- och konsumentkunskap

Jämföra rik och fattig mat

HHK: I arbetet kan eleven
använda metoder, livsmedel
och utrustning på ett säkert och
i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan också ge enkla
omdömen om arbetsprocessen
och resultat. Därutöver kan
eleven föra enkla och till viss
del underbyggda resonemang
om hur varierade och
balanserade måltider kan
sättas samman och anpassas
till individuella behov.

Idrott och hälsa

Dans, egna lektioner med dans
och cirkelträning.

I danser och rörelse- och
träningsprogram till musik
anpassar eleven sina rörelser
till takt, rytm och sammanhang.
Utveckla ert ledarskap.

Svenska

Jämförande text utifrån fattiga
och rika länder, skrivregler,
utredande text (vikten av
utbildning)

Bedömning:
● För alla ämnen- aktivitet på lektioner
● Engelska- skriftlig inlämning varje fredag av arbetsboken
● Hkk- prov v50
● Te, Bl- bro hålla v50
● Sv, So, No- Skriftlig inlämning v50
● Ma- prov v49

