Årsplan for Børnehaveklasse 2021/22
Periode

Uge nr.

Periodens indhold

Aktivitet/andet

Skolestart

32

Indføring i skolen

Gåture ved og omkring
skolen og de
nærliggende
legepladser.

Hele skoleåret fortælles
der dagligt folkeeventyr,
et nyt hver uge.
Indimellem vises
eventyrerne som
dukkespil og andre
gange er eleverne
aktører i eventyret.
Hvis et skuespil tages
op, viger folkeeventyret
pladsen.

Sanglege, rim og remser
tilpasses årstiden og
hvad der rører sig i
klassen. Der arbejdes
med at artikulere
korrekt.
Eleverne maler en gang
om ugen vådt i vådt.

Tysk og engelsk tages
ind under sanglege, rim
og remser, så der
dagligt er tilknyttet et
fremmedsprog. Det
skifter med 4 ugers
interval og sanglege,
rim og remser udvikles
gradvist året igennem.

Der arbejdes løbende
med bivoks fra
begyndelsen af
skoleåret hvor børnene
laver en mølle,
høstkrans,
frugt/grøntsagskurv
med diverse afgrøder i.
Sådan fortsætter det
året igennem, alt
sammen for at styrke
deres finmotorik.

Morgensamling og tysk

33-36

Sanglege, rim og remser

Alt der har med høsten
at gøre, sange og lege
om bondens og
frugtavlers liv.

Skuespil

”Fløjte Nis”

Det er et synge skuespil
hvor klassen er delt i to.
Det enkelte barn står
ikke alene med en rolle,
det afhænger af
klassens størrelse, hvor
store de to grupper er.

Høst og høstfest

Indføring i bondens og
frugtavlers liv

Der høstes, tærskes,
kværnes korn og bages
brød. Kerne smør. Sylte
bær og lave æblesaft.
Bevægeligt billede med
møllevinger der drejer.

Skuespil sammen med
de øvrige klasser på
skolen.

Eleverne reciterer vers
og synger de sange, der
er i Mikaelspillet.

”Lille ridder Jørgen”

Et bevægelsesspil hvor
jeg som lærer er
fortælleren.

Mikaelspil

Skuespil, engelsk og
morgensamling

37-40

Mikaels tid

Snitte svær, klippe
stjernebånd, bage
Mikaels brød og sværsmåkager. Bevægeligt
billede med
stjerneskud.

Efterårstema

41

Efterårsferie

42

Morgensamling og tysk

43-46

Efterårstema

Luftelementet

Der bygges en drage og
vi håber på blæst 😊

Sanglege, rim og remser
Luftelementet

Håndarbejde

Flyve med drage, lave
og blæse sæbebobler.
Samle kastanjer og løv,
derefter lave noget ud
af det.
Fingerstrikke, det gøres
over en længere
periode.

Julebasar

47

Forberedelser

Morgensamling og
engelsk

48-51

Sanglege, rim og remser

Syning af nisser. Rulle
bivokslys.

Julemåned

Håndens arbejde

Der laves julegaver. Det
kan være Krybbespil
syet i filt. Modellering af
nisser og meget andet.

Julespil

Krybbespil

Alle børnene har hver
en rolle i krybbespillet.

Til forskel fra
Krybbespillet er
hyrderne skiftet ud med
de Tre vise mænd.

Juleferie

52

Helligtrekonger spil

1

Fortsættelse af
krybbe/hyrdespillet

Morgensamling og tysk

2-6

Sanglege, rim og remser

Vintertema

Frost og kulde

Væven bliver trådet og

elevernes fingerstrik
bliver vævet til en lille
pude eller taske. Vi
blander farver og sætter
”akvarel-vand” ud og
følger med i hvad
frosten gør ved det.
Fastelavn

7

Vinterferie

8

Morgensamling og
engelsk

9-11

Vintertema

Morgensamling og tysk

12-14

15

Morgensamling og
engelsk

16-19

Forår

Pinse

20-24

Oprydning, leg og
skoleafslutning

25-26

Bygge og anlægge et
lille landskab, folde
både og puste dem
afsted på vandløbet.

Sanglege, rim og remser
Optakt til påske

Påskeferie

Pynte klassen, lave
fastelavnsris og pynte
den.

Sanglege, rim og remser

Vandelementet

Påske

Sommerferie

Sange og
fastelavsforberedelser

Påskereder forberedes,
der formes kyllinger og
høns i uld. Der bliver
sået karse og malet på
æg.

Sanglege, rim og remser

Naturens liv

Vi sår forskellige
blomster og går ofte på
tur ud i naturen og ser
efter insekter i området
ved skolen.

Luftelementet

Pinsefugle klippes og
foldes. Vi blæser
sæbebobler.

