Årsplan 0.klasse 22/23 Dansk.
UGE
33-35

EMNE
Bogstaverne S, M
og I præsenteres.
Fokus på
fællesskab og
venskaber.

36
37-41

lejrskole
Bogstaverne L, U, B
og T præsenteres.
Kroppen.

42
43-48

Efterårsferie
Bogstaverne E, N,
A, K, O, D
præsenteres.
Trin for trin. Sociale
kompetencer og
følelser.
Julehygge.
Repetition af de
bogstaver eleverne
har lært.
Juleferie.
Væsner i
Nordatlanten.
Bogstaverne P, G,
Å, F, Æ

49-50

51-52
2-6

7
8-10

Vinterferie.
Rim og remser.
Bogstaverne H, j,
og Ø.

MÅL
Lære bogstaverne,
deres lyd og bevægelse.
Leger lege der styrker
fællesskabet samt
opgaver.

MATERIALER
Hop om bord. Legende
bogstav gennemgang.
Se drtv. Luk op luk i.
Venskaber.

NOTER
Fokus på
skrivning af
bogstaver og tal

Lære bogstavernes lyde
og bevægelse.
Styrke elevernes
kropsbevidsthed og
ordforråd. Arbejde med
begreber f.eks. let/tung.
Antonymer.
Sanglege. Kombinerer
ord med fysisk handling

Hop om bord.
Gyldendal portal.
Kaptain Karlsens skrivebog.

Kreativ opgave til
hvert bogstav.
Præsentation af
børneskrivning.

Lære bogstavernes lyde
og bevægelse.
Kende og aflæse følelser
hos klassekammerater.
Kende begreber som
respekt og tolerance.
Kende julens
traditioner. Hvorfor vi
holder jul.
Juleevangeliet.

Hop om bord.
Samarbejdsøvelser og
lege. Film(dr.tv).
Kaptajn Karlson
skrivebog.

Kreative opgaver
til hvert bogstav.

Kendskab til myter og
sagnvæsner fra
rigsfællesskabet.
Grønland og Færøerne.
Myternes betydning og
funktion i dag. Kende til
Grønland og Færøerne.

Besøg på det
Nordatlantiske hus. Se
film.

Børneskrivning.

Kendskab til rim og
remser. Skelne mellem
bogstavrim og enderim.
Finde rimets rytme.
Mester selv at lave rim.
Bogstavernes lyde og
bevægelse.

Lave en foldebog med
egne rim.
Læse en masse Abcbøger.
Hop om bord.

Arbejde bla. med
rimene:
Fister medister,
kanonkongen
knold, en kælling
og en kylling og

Jule bagning og juleklip.

en bister
ballerina.
11-12
13

Teater
Bogstavet V.
Hvorfor holder vi
påske?

14
15-20

Påske
Bogstaverne R, y, c,
Z, X, Q.
STRANDEN.
Opleve at sprog og
ord findes alle
steder.

21-25

Læsning

Kendskab til lyd og
bevægelse. Lave
påskepynt.
Kende til påske
traditioner.

Lære nye ord.
Arbejde med over og
underbegreber.
Arbejde skriftligt og
mundtligt.
Forstå at ord har
relation til andre ord.
Lave en fagbog.
Eleverne skal i gang
med den første læsning.

Hop om bord.
Puste æg og lave
gækkebreve.

Hop om bord
Skrive ord og tegne til.
Lave en formbog.
Lave paraplyer med over
og underbegreber.

Hop om bord læsebøger.

Vi skal en tur til
Bjørnø.
Eleverne skal
samle ord.

