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Uge Indhold Aktivitet Færdigheder og kundskaber 

33-35 Dansk Hver elev har fået et personligt vidnesbyrd 

skrevet af undertegnede og dette skal eleven 

lære udenad og sige højt i klassen på den 

ugedag han/hun er født. Det foregår 

gennem alle dage hele året. Klassen reciterer 

primært digte, der rimer og som er 

eksamplariske fra forskellige tidsepoker. 

Ukendte ord og begreber drøftes i klassen. 

Derudover øves det talte sprog, at artikulere 

og give digtet en sproglig fortolkning.  

De endnu ikke lærte små bogstaver i 

alfabetet læres ved at skrive dem. Store og 

små bogstavers skriveretning øves. 

Bogstavernes lyde øves.  

Der arbejdes med lydregler bl.a. via rim og 

remser samt stavelser, som grundlag for 

læsningen.  

Projekt: Eventyr. I grupper lave et eventyr – 

tegne forløbet og hænge det op i rigtig 

rækkefølge. Aftale roller, lære hvad der skal 

siges og lave sin egen dukke på pind med 

papir og stof. Vises for forældre og andre. 
Lytte til historier, primært fabler, og 

genfortælle dem med egne ord.  

Evt. lave nogle af fabeldyrene i bivoks. 

Eleven lærer at stå frem solo med alles 

opmærksomhed rettet mod sig.  

Det talte sprog øves så det fremstår klart og 

tydeligt.  

Recitation i gruppen øver den fælles 

oplevelse af at bære sammen og at hver 

stemme har betydning for resultatet.  

Nye ord og begreber.  

Alle alfabetets bogstaver, store og små, er 

lært.  

Øget fortrolighed med bogstavernes 

skriveretning.  
Øget fortrolighed med bogstavenes lyde, og 

kunne dele ord op i stavelser.  

Læsning af lydrette kortere ord.  

At kunne samarbejde, være kreative og 

komme i mål som gruppe.  

Får et mere bevidst forhold til 

eventyrgenren.  

At stå frem og vise.  

Pindedukker: Praktisk, kunstnerisk og kreativ 

færdighed/udtryksevne.  

Danne egne indre billeder – fantasi.  

Skærpelse af hukommelse.  

Kendskab til genren.  

Indhold som grundlag for egen personlig 

udvikling/dannelse. 
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36-38 Natur og kultur Trafik.  

Få en politibetjent til at komme og lære 

børnene at færdes sikkert i trafikken til fods. 

  

Dyrespor.  

www.skoven i skolen. 

På tur i skoven og se på biller og myrer. 

Iagttage, karakterisere dem og deres 

omgivelser, skrive og tegne om dem.  
Samle blade i skoven og tørre dem.  

Hvilke blade hører til hvilke træer, hvordan 

ser træet ud, dets bark, grene osv.? Står det i 

lys eller mørke? 

Bladene tegnes i hæfterne.  

Hver elev laver sit eget 

bladbillede”(mosaikbillede) af de indsamlede 

blade.  
Udstilling.  

 

Færdigheder i, som enkelt elev og i gruppen 

at kunne færdes sikkert i trafikken.  

 

 

En oplevelsesbaseret forståelse for dyrenes 

betydning og specialisering set i den store 

natursammenhæng.  

Kunne kende træerne og deres blade samt 

omgivende natur.  

Bruge naturens materialer og og give dem et 

kunstnerisk udtryk.  

39-41 Regning og formtegning Mængdelære ud fra bevægelse, geometriske 

former i rum og bl.a. i de egne regnehæfter. 

Tabellerne 1-12 siges højt og lavt, hoppes, 

klappes og trampes og efterfølgende siges 

1gange 2 er 2 osv samt ser på, hvilke tal, der 

indgik. Hvilke tabeller har samme tal?  

Der arbejdes med de naturlige tal, tallene fra 

1-150 samt deres skriveretning. 

Hovedregning inden for talrammen 100.  

De fire regningsarter bruges bl.a. i mange 

mundtlige regnestykker samt i regnehæftet. 

Der bruges konkrete tællegenstande fx 

Tabellerne forskellige rytmer skaber i første 

omgang en glæde ved at tælle.  

Eleverne kan tabellerne til 6 ved at sige 1 

gange 4 er 4 osv.  
At kunne klare simple hovedregningsstykker 

med alle fire regnearter ud fra en lille 

hverdagshistorie.  
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bønner.  

Børnene introduceres til forskellige 

regnelege.  

Regnehistorier fra hverdagen. 

 

43-45 Dansk Historien/Legenden om den hellige Frans af 

Assisi fortælles, genfortælles. 

Små tekster skrives, hvortil der tegnes og så 

læses det skrevne.  

Dernæst øver vi fortsat bogstaverne, lyd og 

ord.  

Vi udarbejder Frans i bivoks.  

Er der tid, så fortsættes der med andre 

legender.  

 

Viden om en historisk legende, der kan 

lægge et billedligt udgangspunkt for det at 

være et moralsk menneske.  

46-48 Skuespil 

Revidering af årsplan 5.12.2016  
Da vi skulle have et mindre teaterstykke til 

basaren valgte jeg at fortsætte ovenstående 

danskperiode samt øve tysk julespil.  

Derfor er planen nu, at spillet om Frans 

lægges i det nye år, da det er et ret langt 

stykke. Jeg er ikke færdig med at fortælle om 

Frans, så det fortsættes i regneperioden. 

Planen er nu, at vi begynder at øve spillet i 

uge 9 og bruger ca 10-15 min af hovedfag 

eller øvetimen i opstartfasen.  

   

Frans af Assisi  
Vi øver hver dag stykket og eleverne bytter 

roller, således at flest muligt får lejlighed til 

at afprøve forskellige roller. Først i 

slutningen af perioden får eleverne en fast 

rolle. At tale højt og leve sig ind i rollen er 

opgaven. At nå et fælles mål sammen som 

klasse – at opføre stykket for et publikum.  

At leve sig ind i en rolle og give den udtryk. 

Tale klart og tydeligt.  

49-51 Regning/formtegning  Vi fortsætter arbejdet fra sidste periode (se 

ovenfor). Dernæst laver vi mønter og sedler 

og øver at lægge sammen og give tilbage. 

Hovedregning samt vort møntsystem.  
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1-2 Regning Butiksprojekt:  

At stå i butik, tælle sammen og give retur. 

Der arbejdes i grupper og de har hver en lille 

butik. Evt. ”handlende udefra” kan handle, fx 

forældre, andre klasser osv.  

 

Lægge sammen og give retur. 

”Kundekontakt” 

3-5 Formtegning/papir/bevægelser i rum  Vi fortsætter intensivt arbejdet med 

formtegning for 2. klasse, fx spejltegninger. 

Vi øver dem i rummet på gulvet.  

Der stilles en opgave, hvor eleverne i 2 og 3 

mands grupper skal gå deres egen 

formtegning.  

Dette arbejde vises evt.  

 

En rummelig forestilling, der også skal tage 

hensyn til andre i rummet.  

6-9 Dansk Fastelavnsstykke, hvor dyr indgår øves. 

Dyrefabler er det centrale indhold.  

Der fortælles, genfortælles, skrives og læses. 

Eleverne udarbejder billeder, som kan 

bevæges, i deres hæfter.  

Dertil skrives tekster.  

 

Øget læsefærdigheder.  

Dyrefabler som indirekte værktøj og 

dannelsesbilleder for selv at navigere som 

menneske.  

10-12 Regning Vi fortsætter i forlængelse af ovenfor (sidste 

periode) og introducerer titalssystemet.  

Forståelse og beherskelse af titalssystemet.  

13-16 Natur og kultur Der arbejdes med de fire elementer ud fra 

naturen i nærmiljøet: Stranden og havet. Der 

arbejdes med naturens kræfter i forbindelse 

med plante- dyre og menneskeliv. Vi vil 

producere ting, der kan sættes i forbindelse 

med naturen på en legende måde.  

 

Eleverne skal arbejde håndværksmæssigt 

med materialer ude i naturen og i 

klasseværelset. Dette skal give dem udsyn og 

vilje til at være selvstændigt skabende.  
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17-19 Dansk Vi forsætter med elementer fra de andre 

perioder.  

Nyt: hver elev skriver en lille 

fortælling/børnebog med tegninger til.  

 

At skrive en lille sammenhængende historie, 

at afslutte med et eget produkt.  

20-22 Regning Kropsmatematikken tager udgangspunkt i 

praktisk og kropslig anvendelse, træning og 

forståelse af helt almindelige regnearter.  

Der tænkes at være daglige udeaktiviteter og 

skrivning af dagbog. 

 

Se sammenhæng mellem matematik og 

krop.  
At vide, hvad en dagbog er.  

23-25 Natur og kultur På ture og se og indsamle insekter biller, 

bier, hvepse. 

Iagttage, karakterisere dem og deres 

omgivelser, skrive og tegne om dem.  

 

En oplevelsesbaseret forståelse for dyrenes 

betydning og specialisering set i den store 

natursammenhæng.  

  

 

 

 

 

 

 

 


