Årsplan for børnehaveklassen
Skoleåret 2020/2021
Lærer: Tina Flæng og Lotte Horne Terkelsen

Mål for undervisningen:
Undervisningen i børnehaveklassen tager afsæt i undervisningsministeriets fælles forenklede mål.
Hvor der er 6 kompetenceområder som undervisningen skal omkring og dertil kompetencemål. De
er som følger:
Sprog → Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på.
Matematisk opmærksomhed → Eleven kan anvende tal og geometrisk sprog i hverdagssituationer
Naturlige 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

Med udgangspunkt i temaerne fra de fælles forenklede mål har vi valgt følgende
undervisningsforløb:

August
Skolestart

-

Kopier fra ”Zak i skole”

-

Skolens regler
Klassens regler
Hvordan er man en god
klassekammerat?
Øvelse i alle skolens strukturer –
frikvarter, timer, onsdagsmad, idræt
(omklædning), gåture, lege-timer osv.
Socialisering
Gåtur i naturen

1

Dansk
Stjerneskud 0
Kopi opgaver
Fokus:

Matematik talskrivning
KonteXt0

N/T

Idræt

Billedkunst

-

Opgavebog om skolestart – Zak
opgaver
Blyantgreb
Fortælling
Lytte
Tegne
Lege
Samtaler på klassen
Logbog skrivning/tegning
Bogstaver i vores navne
Hr. Skæg film med bogstaver
Værksteder
Samtaler på klassen
Opgaver i elevbog
Skrive tal
Farve efter tal
Bygge tal med centicubes og tegne
dem.
Hr. Skæg film med tal
Samlingen hver morgen er en del af
N/T, når vi snakker om vejret, dagen,
måned osv.
Gå ture i naturen og trafikken
Tegninger
Snakke på klassen
Lytte til hinanden.
sommerfugle
Fokus på omklædning
Ude leg
Fri leg
Små lege
Motorik
Stop dans
Brug og regler i billedkunst lokalet
Selvportrætter
Mariehøns collage

-

Stamtræ- hvor kommer vi fra?
Tegne vores hus
Øve adresser
Hvad hedder vores forældre
Vi tegner os selv (billedkunst)

-

September
Mig selv og min familie

2

Dansk
Stjerneskud 0
Fokus:
Fortællinger og snakke om opførsel ude og
hjemme – Lotte Salling.
Alfabetet
Vitello historier
Lotte Salling – bogstav sange + kopi opgaver.
Matematik tallene fra 1 til 10
KonteXt0

N/T

Idræt

Billedkunst

-

Tegner hinanden (billedkunst)
Opgavehæfte om ”mig selv”?

-

Blyantgreb
De ni vokaler – lyde og former
Fortællinger – samtaler herom
Tegne
Lege
Logbog skrivning/tegning
Skriveretning
Skriv af fra tavlen
Skrivning
Alfabet
Vitello historier om bogstaverne

-

-

Værksteder
Samtaler på klassen
Opgaver i elevbog
Skrivning
Tælle
Placere tal i rigtig rækkefølge
Bygge tal med centicubes og tegne
dem.
Subitizing
Samlingen hver morgen er en del af
N/T, når vi snakker om vejret, dagen,
måned osv.
Vi lærer om trafik/ færdsel
Opgaver om trafik/ færdsel
Vi kigger på skilte i trafikken
Omklædning
Lege
Vi mærker på kroppen, hvordan den
reagerer når vi er aktive.
Fangelege
Mig selv og min familie
Klippe mit hus (i filt)

-

Høre historien om Gummi Tarzan
Fakta og Fiktion
Se filmen

-

-

Oktober
Gummi Tarzan

3

-

Dansk
Stjerneskud 0

Fokus:
Rim og remser
Lotte Salling rim og remser
+ bogstav sange

Matematik – geometri i hverdagen

-

N/T

-

Idræt

-

Billedkunst

Lave Gummi Tarzan malerier i
billedkunst
Fokus ord – sandt og falsk
Ønsker i sit eget liv
Konsonanterne – lyde og former
Fortællinger
Skrivning
Tegne
Lege
Logbog skrivning/tegning
Alfabet
Vitello historier – eleverne tegner til
Små ord
Rim og remser
Værksteder
Samtaler på klassen
Opgaver i elevbog
Halloween opgave hæfte
Bygge med centicubes
Tegne
Puslespil
Finder forskellige former

-

Samlingen hver morgen er en del af
N/T, når vi snakker om vejret, dagen,
måned osv.
Efterår
Hvad kendetegner efteråret
Vi tegner efterårstegninger
Motionsdag
Fangelege
Bold tryghed og tilvænning
Gummi tarzan maleri (Ecoline
vandfarve tusch)
Kastanje dyr/ bladkranse
Halloween

-

Fortællinger
Skrivning
Tegne
Lege
Logbog skrivning/tegning

November
Dansk
Stjerneskud 0
Lotte Salling – kopi opgaver

4

Fokus:
På forskellen mellem b og d
Matematik – Fra 1 – 10 i rækkefølge
KonteXt0

N/T

Idræt

Billedkunst

-

-

Små ord
Lytte til b og d forskelle
Hr. skæg b og d
Værksteder
Samtaler på klassen
Opgaver i elevbog
Vi tæller ting i tælle-glas.
Tallenes rækkefølge
Hvilke tal er ved siden af hinanden
Antal og tal
Vi skal spille krig og uno
Tegner og skriver
Samlingen hver morgen er en del af
N/T, når vi snakker om vejret, dagen,
måned osv.
Vinter tema
Tegninger
Vinter fortællinger
Volleydag i Skallerup
Fangelege
Boldbasis
Vi har fokus på volley
Farvelære kursus
Tegnediktat (guidet tegning)

December
Julens traditioner

-

Dansk
Stjerneskud 0
Fokus:
Synonymer

-

Juletraditioner – en lille julefortælling
hver dag
Yoga julekalender – en ny øvelse hver
dag
Julegaver i billedkunst
Pakkekalender i klassen
Hente juletræ med skolen
Klippe-klistre-dag på skolen med
forældre/bedsteforældre.
Fortælling
Skrivning
Tegne
Logbog skrivning/tegning
Lave egne ønskeseddel – klippe klistre
Julelege
Børneskrivning – små julehistorier

5

Matematik – geometriske figurer
KonteXt0

N/T

Idræt

Billedkunst

-

-

Værksteder
Samtaler på klassen
Opgaver i elevbog
Vi tegner og bygger med figurer
Brug af Ipad – sømbræt opgaver
Klipper figurer og bygger med dem
Vi bygger med centicubes
Tegner og skriver
Samlingen hver morgen er en del af
N/T, når vi snakker om vejret, dagen,
måned osv.
Tur i skoven
Ud i vintervejr
Omklædning
Vi har stadig fokus på boldspil
Håndbold
Koordinations træning
Små julegaver (ler)
Julepynt

Januar
100 – dags fest
Fredag d. 15. januar

-

Dansk
Stjerneskud 0

Ekstra opgaver fra Lotte Salling
Fokus ord:
Ord med to betydninger
Matematik – tallene fra 1 til 20
KonteXt0

Dato for den dag hvor eleverne har
gået i skole i 100 dage
Vi tæller til 100
100 mus med haler på- øve sangen
Fest i klassen
Plakater med 100 mus
Hvordan ser vi ud når vi er 100 år?

-

Fortælling
Skrivning
Tegne
Logbog skrivning/tegning
Stavelser
Stavelses lege
Hemmelige ord – skrives og arbejdes
med på forskellige måder.

-

Værksteder
Samtaler på klassen
Opgaver i elevbog
Vi arbejder med tallene 1-20
Tæller og bygger med centicubes

6

N/T

Idræt

Billedkunst

-

-

10’er venner
Talrækker
Kortspil
Tegner og skriver
Samlingen hver morgen er en del af
N/T, når vi snakker om vejret, dagen,
måned osv.
Tegne vejrudsigter i logbogen
Omklædning
Hold lege
Taktik
Regler
Tab og vind med samme sind
Nytårsfyrværkeri billede
Snemænd (klip)
Isblomster (Klip)
Farvelære fortsat

-

Fortælling
Skrivning
Tegne
Logbog skrivning/tegning
Sammensatte ord – opgaver herom
Bogstav sange

-

Værksteder
Samtaler på klassen
Opgaver i elevbog
Vi bygger med centicubes
Laver mønstre
Mønster jagt ude og inde
Opgaver på ipad
Tegner og skriver
Samlingen hver morgen er en del af
N/T, når vi snakker om vejret, dagen,
måned osv.
Tegne vejrudsigter i logbogen
Omklædning
Motorik
Redskabsbaner
Lege
Sne billede

Februar
Dansk
Stjerneskud 0
Fokus ord:
Ord med to betydninger
Lotte Salling kopi ark
Matematik – symmetri og mønstre
KonteXt0

N/T

Idræt

Billedkunst

-

7

-

Fastelavn
fugle

-

Drømme om natten
Drømme for fremtiden – hvad
drømmer vi om at blive en gang
Yoga øvelser – de ting vi drømmer om
at blive.
Lotte Salling: ”Musicama” – bog med
meditations musik og historier.
Tegne vores drømme om natten, på ét
stort karton – så alle drømme er
samlet.
Tegn de drømme vi har for fremtiden.
Lave drømmefænger i billedkunst

Marts
Drømme

-

Dansk
Stjerneskud 0

Matematik – tælle og regne
KonteXt0

N/T

Idræt

-

-

Fortælling
Skrivning
Tegne
Logbog skrivning/tegning
Vi læser små ord – muligvis letlæsnings bøger.
Børneskrivning
Drømme skrivning
Værksteder
Samtaler på klassen
Opgaver i elevbog
Vi bygger centicubes og regner med
dem
Vi tegner og lytter til regnehistorier
Vi tæller
Små regnestykker
Talrækken
Skrivning
Samlingen hver morgen er en del af
N/T, når vi snakker om vejret, dagen,
måned osv.
Tegne vejrudsigter i logbogen
Omklædning
Stafet
Lege
Konkurrencer

8

Billedkunst

-

Drømmefanger
Påskepynt/ påskehare

-

Forårstegn
En masse gåture i skoven for at se på
forårstegn
Tur ud af huset
Skrivning og tegning i logbog

-

Fortælling
Skrivning
Tegne – frit og efter historier
Logbog skrivning/tegning
Fokus på SMUK skrift
Værksteder
Samtaler på klassen
Opgaver i elevbog
Højre og venstre
Lege
Vi bygger
Mærker på ting – hvad er tungest
Længst og kortest
Tegner
Skriver
Omklædning
Fangelege
Yoga
Gåture
Forårsblomster (karton)
Fantasidyr (rivepapir)

Flere forårstegn
En del af N/T

-

Vi kigger på blomster
Vi tegner og maler blomster
Vi laver land-art i billedkunst
Vi planter solsikker – vi måler og holder
øje med dem

Dansk
Stjerneskud 0

-

Fortælling
Skrivning

April
Forårstegn
En del af N/T

Dansk
Stjerneskud 0

Matematik – retning og placering
KonteXt0

Idræt

Billedkunst

Maj

9

Matematik – regn med tallene
KonteXt0
Kopiopgaver

Idræt

Billedkunst

-

Tegne
Logbog skrivning/tegning
Læsning
Opsummering af bogstaver
Værksteder
Samtaler på klassen
Opgaver i elevbog
Mønter
Vi tegner mønter
Vi regner med mønter
Regner med centicubes
Opsummering 10’er venner
Vi farver regnestykker
Omklædning
Udendørs idræt hvis vejret er til det
Rundbold
Hold spil
Blomstermaleri (acryl)
Land-art

-

Fokus på dyr – arbejdshæfte til denne
uge.
Stjerneløb
Besøg på dyrskue
Besøge et landbrug
Folde bøger med fakta om
bondegårdsdyr

Juni
Bondegårdsdyr
En del af N/T

-

Dansk
Stjerneskud 0
Kopi opgaver

Matematik – Måling
KonteXt0
Kopi opgaver

-

Fortælling
Skrivning
Tegne
Logbog skrivning/tegning
Opsummering af bogstaver
Afslutning
Værksteder
Samtaler på klassen
Opgaver i elevbog
Klokken – tid
Vi bruger lineal – til at tegne og måle
med.
Hvad er tungest

10

Idræt

Billedkunst

-

Vi ser om solsikkerne holder endnu –
måler dem.

-

Udendørs idræt hvis vejret er til det
Rundbold
Hold spil
Børnene bestemmer
Stafet
Ta-fat
Solsikker (Van Gogh)
Ipad kunst

Ret til ændringer forbeholdes.
Tina Flæng og Lotte Horne Terkelsen

11

