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Skolekalender 
Varenr. 240155 

 
Indhold 
Skolekalender; 4 plader (de fire årstider), 16 brikker (landskab, klima), billeder af skoleaktiviteter, 
brikker 1 – 31 + 4 blanke, 22 brikker til årstal, 3 grønne trekanter til at vise dag/måned, 2 blå pile til 
at vise ugedag, 2 røde pile til at vise temperatur, 2 gule pile til at vise måned på årstidshjulet, 2 blå 
cirkeldele til at indramme sæson på årstidshjulet, 3 røde rektangler til at vise hellig-/fridage. 
Magneter 
Anbefales ikke til børn under 3 år.  
 
Til arbejde med natur og vejr, observationer og temperatur samt ugedage, måneder og årstider. 
Tid: i går-i dag-i morgen; før-nu-senere; morgen-eftermiddag-aften. 
Mængder: tallene fra 1 til 31 eller op til 40 med termometeret. 
Rumlige koncepter: op-ned, højre-venstre, den ene side-anden side, i midten, i centrum, i mellem. 
 
Aktiviteter 
Måneden kan behandles således: 
Den første dag i måneden ændres kalenderen. Tallene sættes på tavlen og eleverne tager et 
nummer og sætter det på kalenderen, startende med dagen. Der tælles hvor mange dage der er 
gået og hvor mange der er tilbage i måneden. Der tælles mandage, tirsdage etc. Der tælles uger 
og fjorten dage. 
Eller således: 
Hver dag sætter en elev datoen på kalenderen. Hellig-/fridage markeres med den røde firkant. Der 
tales om begreberne i går – i dag – i morgen. 
 
Datoen 
Den blå pil viser ugedagen. 
Den grønne firkant viser dagen i måneden. 
Brikkerne med røde tal viser året. 
Der tales om i går – i forgårs – hvad lavede vi i går/i forgårs. Hvilken dag var det i går – er det i 
morgen – hvornår er det mandag/tirsdag etc. 
Når datoen er sat på kalenderen, skriver eleverne den i deres notesbøger. 
Nu kan andre aktiviteter sættes i gang: eleverne danner en cirkel, læreren spørger om nogen har 
fødselsdag, hvor mange år etc. Årene kan tælles på fingrene, med blyanter eller kugler. 
Der dannes grupper på grundlag af alder: samme alder, et år ældre og et år yngre. Antallet af børn 
i grupperne tælles.  
Der tales om begrebet mængde: mere – mindre – det samme. 
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Årstiden 
I starten af sæsonen placeres den årstidssvarende brik på kalenderen. Der tales om de vigtigste 
karakteristika for årstiden og hvordan dagens/ugens vejr passer ind. 
 
Årstidshjul 
Der er to cirkler i hjulet; den ydre er opdelt i 12: én for hver måned med månedens nummer. Den 
inderste cirkel er delt i de fire årstider. 
Det blå udsnit placeres således, at sæsonens navn kan ses indeni. Den gule pil peger henimod, for 
at markere måneden. 
Der tales om: forår starter den 21. marts – sommer den 21. juni – efterår den 21. september – 
vinter den 21. december (valgte datoer for enkelhed). Varighed af en sæson er 3 måneder. 
Dagens og nattens variation i løbet af året. 
Sommersolhverv den 21. juni. Den længste dag og den korteste nat. 
Vintersolhverv den 21. december. Den korteste dag og den længste nat. 
Forårsjævndøgn den 21. marts. Dag og nat lige lange. 
Efterårsjævndøgn den 21. september. Dag og nat lige lange. 
I starten af måneden placeres den gule pil ved den relevante måned. 
Sæsonens begyndelsesdag vises på kalenderen, med den røde firkant. 
Der tales om hvilke måneder der er i hver sæson. Læreren nævner en måned og eleverne nævner 
sæsonen vice versa. 
 
Vejret 
Dette puslespil dannes ved hjælp af to brikker, der svarer til vejret. Eleverne tænker på vejret som 
det var, da de kom til skolen i dag og sætter det på skolekalenderen. Ændringer i vejret sættes på 
kalenderen. Der tales om de forskellige vejrsituationer (sol/regn – sol/sne – regn/blæst – 
blæst/sne). Der tales om vejret i forgårs, i går, i morges etc. En vejrsituation sættes op og eleverne 
spørges hvornår det var det tilsvarende vejr. 
 
Temperaturen 
Hver dag placeres den røde pil ud for den omtrentlige temperatur. Aktiviteterne er velegnede til at 
arbejde med tallene 0 – 40.  
En elev nævner en temperatur og en anden markerer den på termometeret. 
En elev peger på en temperatur på termometeret og fortæller om det er koldt/varmt. 
En elev bliver opfordret til at pege på varmt hhv. koldt på termometeret. 
En elev bliver opfordret til at pege på en temperatur på termometeret og vise det tilsvarende vejr 
med vejrbrikkerne. 
En elev nævner og udpeger på termometeret gårsdagens/formiddagens/frikvarterets temperatur. 
 
I rammen nederst i kalenderen kan billeder af skole-aktiviteter placeres, for klassens daglige 
formiddags hhv. eftermiddags aktiviteter. Billederne afspejler disse aktiviteter: 
- Spil: terninger, puslespilsbrikker 
- Matematik: kugleramme og summer 
- Læse-skrive: øvebog med bogstaver 
- Male: farver og en vase 
- Teater: dukker og scene 
- Billedkunst: saks til at klippe et blad 
- Gymnastik: pige med udstrakte arme eller over hovedet. 
- Musik: fløjte og tromme 
- Samtale: børn sidder i halvcirkel 
- Legetid: børn leger med en bold 


