Årsplan : børnehaveklasse.
Alle fag.
Skoleåret 2021-2022.
Lærere: Tina Flæng og Anna Weibel Lykkegaard.
Følgende årsplan er udarbejdet og planlagt med udgangspunkt i Fælles mål for Børnehaveklassen.
Kompetence område
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Kompetence mål

Sprog

Eleven er opmærksom på forskellige måder at
anvende sprog på.

Matematik

Eleven kan anvende tal og geometriske sprog i
hverdags situationer.

Naturfaglige fænomener

Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes
iagttagende i naturen.

Kreative og musiske udtryksformer

Eleven kan udtrykke sig i billeder, musik og
drama.

Krop og bevægelse

Eleven kan foretage valg der styrker og
udvikler kroppen.

Engagement og fællesskab

Eleven kan bidrage til fællesskabet, og drage
omsorg for sig selv og andre.

Sprog
Kompetenceområdet sprog omfatter seks færdigheds- og vidensområder:
Samtale fokuserer på, at eleverne tilegner sig færdigheder i de grundlæggende talesproglige
handlinger at lytte, tale og spørge.
Fortælling fokuserer på, at eleverne kan gengive indhold af tekster.
Sproglig bevidsthed fokuserer på, at eleverne får mulighed for at reflektere over sproget.
Skrivning fokuserer på at fremme elevernes indsigt i, at skrivning er en skriftlig
kommunikationsform, der handler om at udtrykke et budskab. I denne sammenhæng fokuseres på
det alfabetiske princip (standardlyde), samt hvordan ord sættes sammen til sætninger.
Læsning fokuserer på at eleven får mulighed for at gennemløbe følgende læseudvikling:
Legelæsning – logografisk/”helords” læsning – alfabetisk læsning.
It og digitale medier fokuserer på, at eleverne lærer om ikoner og værktøjsfunktioner i digitale
medier.

Matematisk opmærksomhed
Kompetenceområdet matematisk opmærksomhed omfatter fire færdigheds- og vidensområder:
Tal fokuserer på elevernes forståelse af sammenhængen mellem mængde, antal, talord og
talsymbol.
Antal fokuserer på, at eleverne gennem lege og i praktiske situationer skal udvikle varierede
metoder til antalsbestemmelse.
Figurer og mønstre fokuserer på, at eleverne skal arbejde med enkle geometriske figurer bl.a.
kvadrat, firkant, trekant og cirkel.
Sprog og tankegang fokuserer på, at eleverne arbejder med enkle mundtlige forklaringer i
forbindelse med antalsbestemmelser.
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Naturfaglige fænomener
Kompetenceområdet naturfaglige fænomener omfatter fire færdigheds- og vidensområder:
Årets gang fokuserer på, at eleverne lærer om årets rytme og opbygning.
Dyr og planter fokuserer på, at eleverne kan benævne og genkende almindeligt forekommende
dyr og planter fra nærområdet.
Bæredygtighed fokuserer på, at eleverne får begyndende kendskab til daglige ressourcer som
vand, elektricitet og affald.
Naturnysgerrighed fokuserer på, at eleverne opnår kendskab til, at der er forskellige måder at
undersøge natur på som eksempelvis feltarbejde, eksperimenter og indhentning af viden.

Kreative og musiske udtryksformer
Kompetenceområdet kreative og musiske udtryksformer omfatter tre færdigheds- og
vidensområder:
Oplevelser fokuserer på, at eleverne får mulighed for med alle sanser at erfare, at viden, indtryk
og oplevelser kan tilegnes gennem forskellige udtryksformer.
Fremstilling fokuserer på, at eleverne får viden om forskellige redskaber og materialers
anvendelse.
Kommunikation fokuserer på, at eleverne får begyndende kendskab til brugen af digitale
medieproduktioner som foto, video og lyd.

3

Krop og Bevægelse
Kompetenceområdet krop og bevægelse omfatter seks færdigheds- og vidensområder:
Fysisk aktivitet fokuserer på, at eleverne udfordres med varierede fysiske aktiviteter og lege.
Bevægelse og leg fokuserer på, at styrke elevernes grov- og finmotoriske færdigheder samt øje- og
hånd- koordination.
Krop og hygiejne fokuserer på, at eleverne bliver i stand til at varetage egen personlig hygiejne.
Det sunde valg fokuserer på, at eleverne har viden om kostråd som: Drik vand, spis varieret og
vær fysisk aktiv.
Rundt på min skole fokuserer på, at eleverne får kendskab til skolens inde- og udearealer.
Trafik og færdsel fokuserer på, at eleverne får viden om, hvordan man færdes sikkert i trafikken
og viden om almindelige trafikregler.

Engagement og fællesskab
Engagement og fællesskab omfatter fem færdigheds- og vidensområder:
Deltagelse fokuserer på, at eleverne inddrages i aftaler om, hvilke regler og normer, der skal
gælde for klassen i undervisning og leg.
Engagement fokuserer på, at eleverne får mulighed for at foretage og fastholde valg i aktiviteter
og med en forståelse af vigtigheden af at kunne fastholde et valg.
Samvær og samarbejde fokuserer på, at eleverne både i undervisning og leg oplever at blive sat i
nye og forskellige samværs- og samarbejdssituationer.
Følelser fokuserer på, at eleverne lærer at mærke sig selv og andre, således at det bliver muligt at
tilpasse sin adfærd med omtanke for både sig selv og andre.
Selvopfattelse fokuserer på, at eleverne bliver anerkendt for sine styrker og svagheder, så eleven i
samarbejde med lærere og forældre kan opstille relevante mål for sig selv.
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Undervisningsforløb.
Med udgangspunkt i temaerne fra de Fælles forenklede mål, har vi valgt følgende
undervisningsforløb.

August.
Fag / materialer
Velkommen i skole

Trafik lære

Dansk:
• Danskbogen ”Stjerneskud”
• Kopi opgaver/sproglig
opmærksomhed
• Oplæsning: ”Noah skal i skole”

Matematik
• KonteXt 0

Natur /teknik
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Aktiviteter
• Skolens regler
• Klassens regler
• Hvordan er man en god ven –
socialisering.
• Skolestartsopgaver.
• Gå tur i lokalområdet
• Hvorfor går man i skole?
•
• Rim og remser/sproglig opm.
• Fortællinger
• Lytte/tegne/lege
• Samtaler på klassen
• Logbog tegne/skrive
• Bogstaverne i vores navne
• ”Hr. Skæg” om bogstaver
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tallene fra 0-9
Opgaver i konteXt bogen
Tælle
Sætte tal i rækkefølge
Større en/mindre end
Farve og tal
Hr. Skæg om tal

Samlingen hver morgen er en del
af N/T når vi snakker om vejret,
dag, måned og årstal.
• Planter

Idræt

Billedkunst
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•
•
•
•
•
•

Fokus på omklædning
Fri leg
Små lege
Motorik
Stopdans
Brug af billedkunst lokalet og
regler
• Min sommerferie (tegning)
• Selvportrætter (vandfarve)

September.
Fag / materialer
Mig selv og min familie
Kopiopgaver

Dansk
Dansbogen ”Stjerneskud”
Fokus
Fortællinger og snakke om opførsel ude
og hjemme.
Alfabetet
Historien om ”Noah skal i skole”

Matematik
KonteXt 0 elevbogen
Kopi opgaver

Natur /teknik

• Samlingen hver morgen er en del
af N/T når vi snakker om vejret,
dag, måned og årstal.
• Klima
• Naturens uge

Idræt

•
•
•
•

Billedkunst
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Aktiviteter
• Stamtræ
• Tegne vores hus
• Hvad hedder vores forældre og
hvad arbejder de med?
• Øve fødselsdag og adresser
• Alfabetet
• Blyantsgreb
• De ni vokaler – lyd/form og navn
• Lytte/tegne/lege
• Logbog tegne/skrive
• Skriveretning
• Børneskrivning
• Rim og remser/sproglig
opmærksomhed
• Tælle + tælle remsen
• Tallene fra 0-9
• Sætte tal i rækkefølge
• Bygge tal med centicubes
• Former og farver
• Hr. Skæg om tal

Omklædning
Lege, fangelege
Vi mærker på
kroppen, hvordan den reagerer,
når vi er aktive.
• Mig selv og min familie
Stamtræ
• Mit hus

Oktober
Dansk:
Danskbogen ”Stjerneskud”.
Fokus
Fortællinger og snakke om
opførsel ude og hjemme.
Alfabetet
Historie om Noah skal i skole
Eventyr
Elevbogen ”Stjerneskud”
Kopi opgaver ”Sprogskatten”
Matematik
KonteXt 0 elevbogen
Kopi opgaver

Natur og teknik

Idræt

Billedkunst
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•
•
•
•
•
•
•
•

Alfabetet
Blyantsgreb
De ni vokaler – lyd/form og navn.
Lytte/tegne/lege
Logbog tegne/skrive
Skriveretningen
Børneskrivning
Rim og remser/sproglig opm.

•
•
•
•

Alfabetet – navn/form/lyd
Lytte/tegne/skrive
Logbog tegne/skrive
Ord og sætninger

•
•
•
•
•
•

Tal
Små værksteder
Tælle og regne
Geometriske figurer
Spille kort –UNO krig
Spille med terninger

• Samlingen hver morgen er en del
af N/T når vi snakker om vejret,
dag, måned og årstal.
• Træer og blade.
• Efterårets frugter
• Omklædning
• Motionsdagen
• Fangelege
• Boldbasis
• Kastanje dyr
• Halloween
• Kunst med blade

November
Dansk:
Danskbogen ”Stjerneskud”.
Fokus
Fortællinger og snakke om
opførsel ude og hjemme.
Alfabetet
Historie om Noah skal i skole.
”Axel elsker biler” (bog)
Opgaver
Lave en rap

Matematik
KonteXt 0 elevbogen
Kopi opgaver

Natur og teknik

Idræt
Billedkunst

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Alfabetet
Blyantsgreb
De ni vokaler – lyd/form og navn.
Lytte/tegne/lege
Logbog tegne/skrive
Skriveretningen
Børneskrivning
Rim og remser/sproglig opm.
Sproglig opmærksomhed:
ord/sætninger/stavelse
Læse ”Axel elsker biler”
Tegne
Synge
Værksteder
Tallene 0-20
Mønstre
Regne med centicubes
Spille 4 på stribe
Kort spil
Samlingen hver morgen er en del
af N/T når vi snakker om vejret,
dag, måned og årstal.
Naturens dyr.
Fangelege
Boldbasis
Farvelære – kolde og varme
farver
Tegnediktat

December
Fag / materialer
Julen og dens traditioner

Dansk:
Danskbogen ”Stjerneskud”.
Kopiopgaver

Matematik
KonteXt 0 elevbogen
Kopi opgaver
Natur /teknik

Idræt

Billedkunst

10

Aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juletraditioner
Kalenderhistorie
Kalenderopgaver
Yoga julekalender
Lave julepynt
Synge julesange
Lege

•
•
•
•

Tal + regne
Små værksteder
Brug af Ipad
Mønstre

Alfabetet – lyd/form og navn.
Lytte/tegne/lege
Logbog
Elevbogen + opgaver
Børnestavning

• Samlingen hver morgen er en del
af N/T når vi snakker om vejret,
dag, måned og årstal.
• Tur i skoven.
• Årstider /vejret
• Omklædning
• Dans
• Koordinationstræning
• Klippe og klistre julepynt
• Hemmeligheder

Januar
100 - dages fest

Dansk
• Elevbogen ”Stjerneskud”
• Kopi opgaver

Matematik
• Elevbog
• Kopi opgaver
Natur /teknik

Idræt

Billedkunst
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• Dato for den dag, hvor eleverne
har gået i skole i 100 dage.
• Vi tæller til 100
• Øve sangen 100 mus med haler
på.
• Alfabetet navn/form/lyd
• Lytte/tegne /skrive
• Logbog
• Sproglig opmærksomhed:
Små ord og stavelse
• Værksteder
• Opgaver med 100 –tælle
• Bygge med centicubes
• 10`er venner
• Samlingen hver morgen er en del
af N/T når vi snakker om vejret,
dag, måned og årstal.
• Kroppen
• Omklædning
• Samarbejde
• Regler
• Klippe en snemand
• Snemænd med skygger

Februar
.
Fag / materialer
Klokken

Dansk:
Danskbogen ”Stjerneskud”.
Kopiopgaver

Matematik
Elevbog KonteXt 0
Kopi opgaver

N/T

Idræt

Billedkunst
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Aktiviteter
• Vi snakker om tiden
• Lærer om klokken
• Året rundt
• Alfabetet – lyd/form og navn.
• Lytte/tegne/lege
• Logbog
• Elevbogen + opgaver
• Sammensatte ord
•
•
•
•
•

Værksteder
Opgaver i elevbogen
Vi måler ting
Vi spiller spil
Regnehistorier

• Samlingen hver morgen er en del
af N/T når vi snakker om vejret,
dag, måned og årstal.
• Vinterens fugle
• Omklædning
• Motorik
• Redskabsbaner
• Lege
• Male med akryl – vinterbilleder
• Fastelavns pynt og masker

Marts

Fag / materialer
Eventyret om den kæmpe store pære

Dansk:
Elevbogen ”Stjerneskud”.
Kopiopgaver

Matematik
Elevbog KonteXt 0
Kopi opgaver
N/T

Idræt

Billedkunst
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Aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi læser historien
Vi tegner om historien
Vi skal lave en formbog
Alfabetet – lyd/form og navn.
Lytte/tegne/fortælle
Elevbogen
Små ord
”Læse ” bøger
Børnestavning
Værksteder
Opgaver i elevbogen
Vi laver selv regnehistorier

• Samlingen hver morgen er en del
af N/T når vi snakker om vejret,
dag, måned og årstal.
• De store dyregrupper
• Omklædning
• Stafet
• Lege
• Konkurrencer
• Fugle - skulptur

April

Fag / materialer
Forårstegn

Dansk:
Elevbogen ”Stjerneskud”.
Kopiopgaver

Matematik
Elevbog KonteXt 0
Kopi opgaver
N/T

Idræt

Billedkunst
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Aktiviteter
• En masse ture i skoven for at se
forårstegn
• Landart (kunst i naturen)
• Alfabetet – lyd/form og navn.
• Lytte/tegne/fortælle
• Elevbogen
• Små ord
• Skrive historier/ord på Ipad
• Skriv pænt
• ”Læse ” lette bøger
• Børnestavning
• Værksteder
• Opgaver i elevbogen + kopi
• Vi måler
• Bygge med centicubes
• Geometriske figurer
• Samlingen hver morgen er en del
af N/T når vi snakker om vejret,
dag, måned og årstal.
• Insekter (på land og i vand)
• Omklædning
• Fangelege
• Yoga
• Gåture
• Påskepynt
• Gækkebreve
• Landart

Maj

Fag / materialer
Foråret / sommer
Bamser

Dansk:
Elevbogen ”Stjerneskud”.
Kopiopgaver

Matematik
Elevbog KonteXt 0
Kopi opgaver

N/T

Idræt

Billedkunst

15

Aktiviteter
• Vi fortsætter med at se
efterforårstegn
• Lege ude
• Bamsefest
• Alfabetet – lyd/form og navn.
• Lytte/tegne/fortælle
• Elevbogen
• Logbog
• Vi laver vores egen lille bog
• Læse lette ord/bøger
• Værksteder
• Opgaver i elevbogen
• Vi måler og vejer
• Regneopgaver
• Penge
• Samlingen hver morgen er en del
af N/T når vi snakker om vejret,
dag, måned og årstal.
• Forår i naturen
• Udendørs idræt, hvis vejret er til
det
• Rundbold
• Holdspil
• Papirriv billeder
• Pastakunst

Juni
Fag / materialer

Aktiviteter

Dansk
Elevbogen ”Stjerneskud”
Kopiopgaver

Matematik
Elevbog KonteXt 0
Kopi opgaver
Natur og teknik

Idræt

Billedkunst

Ret til ændringer og spontanitet forbeholdes.
Anna Weibel Lykkegaard og Tina Flæng
August 2021
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• Vi har lært alfabetet –
opsummering
• Tegne
• Skrive små ord og sætninger
• Elevbogen
• Kopiopgaver
• Læse lette bøger
• Værksteder
• Opgaver i elevbogen
• Opsummerer hvad vi har lært
• Samlingen hver morgen er en del
af N/T når vi snakker om vejret,
dag, måned og årstal.
• Bier
• Udendørs idræt hvis vejret er
godt
• Rundbold
• Holdspil
• Stafet og tag-fat
• Ideer fra børnene
• Mariehøns og sommerfugle
• Landart (fortsat)

