Hovedfagsplan for 1./2. klasse. Skoleåret fra august til december 2021.
Uge
32-38

Indhold

Aktivitet

Dansk:

Gennemgang af små bogstaver.
Øve bogstavlyde og skrivning med
udgangspunkt i bogen
”Bogstavhuset.”

Overordnet for
hele året
fortsættelse af
indlæring af
alfabetet, nu de
små bogstaver.

Bevægelse i undervisningen:
Gå alfabetet. Synge alfabetet.

Færdigheder og kundskaber
Genopfriske de store bogstaver og
lære de små bogstaver at kende.
Bogstavlyde og former. Bogstavernes
former. Øve sig gennem formtegning.
Motoriske øvelser med kridt på små
tavler.

Forme bogstaver i bivoks.
39-41
Regning:

Øve skrivning af tallene med fokus
på skriveretning oppefra og ned.

Projektuge:
uge 41.

Formtegning.

Øve sikkerhed i skrivning af tallene.
Hovedregning og tabeløvelser.

42
43-46

Mundtlig regning med de fire
regnearter.

Efterårsferie
Regning:
Fortsat efter ferie.

Hovedregning og tabeløvelser.

.

Mundtlig regning med de fire
regnearter.

47-49
Dansk:

50-51

Læsning og stavning fortsat.

Regning:
Gennemgang af romertal for at
sikre, at både 1. og 2. klasse har
lært det i forrige skolehalvår

Juleferie

Rytmiske tælleøvelser med bolde,
ærteposer og sjippetov.

Hovedfagsplan for 1./2. klasse. Skoleåret fra januar til og med juni 2022.
Uge
1-4

Indhold

Aktivitet

Færdigheder og kundskaber

Fortællestof ud fra legenden
”Kongesønnen af Irland”

Stavning.
Lytte og genfortælle for klassen.
Øve koncentration.

Dansk:

5-7

Regning:
Mundtlig regning med de fire
regnearter.
Nu med tal op til 100.

Større forståelse for talmængderne.
Sikkerhed i tabellerne fra 1-5.
Større sikkerhed i skrivning af
tallene.
Der arbejdes stadig fra helheden til
enkeltdelene.

8
9-14

Vinterferie
Dansk:

Læsning med udgangspunkt i
bogen ”Nisserne fra Ådal”
Fortsættelse af arbejdet fra 1.
danskperiode med øvning af
bogstavernes navne og lyde.
Sammensætning af bogstaverne
til små ord, samt skriveøvelser.

Diffentiering: 1.og 2. klasse i
læsegrupper efter niveau.
Fokus på sikkerhed i bogstavernes
navne, lyde, former og skrivning.
Skrive små tekster og gækkebreve.

15
16-22

Fortællestof:
Legenden om ”Frans af Assisi.”

Læse, lytte og genfortælle.

Indlæring af klokken.
Øvning af den lille tabel.

Større forståelse for talmængderne.
Sikkerhed i tabellerne fra 1-5.

Påskeferie
Regning:
De fire
regnearter
fortsættes.

23-25

Sommerferie

Dansk:

Større sikkerhed i skrivning af tal.
Majfest.

Hovedregning, tabeløvelser, skriftlig
regning.

Læsning og stavning fortsat.

Stavning og læsning automatiseres.

Øve skuespil til sommerafslutning.

Lave kulisser til skuespil.

