UNDERVISNINGSPLAN FOR 0. KLASSE 2021/2022
Undervisningen følger Færdigheds- og videns mål, som beskrevet i
Undervisningsministeriets Fælles Mål Børnehaveklasse.
Formål
At give børnene en god skolestart.
At styrke børnenes nysgerrighed og ønske om at lære.
At gøre børnene fortrolige med skolen, de øvrige elever og skolens trivselsregler.
At forstærke børnenes evne til at fokusere.
At lære børnene at færdiggøre det, de går i gang med.
At øve børnene i at deltage i det kollektive og demokratiske samarbejde, at lytte til en
kollektiv besked.
Indlæringsområder
Emner

Materialer og handlinger

Dansk:
Alfabetet
Bogstavernes navne
Bogstavernes lyde
Sammensætning af lyde til ord
Den første læsning og skriveproces
At skrive bogstaverne
Studiebarrierne

Velkommen i skole + Min førskolebog
Lilla læsekursus
Daglig dosis start 0. kl.
Daglig dosis skrivebog
Pirana Dansk 0. kl.
Skriv løs i børnehaveklassen
Jeg kan læse og forstå
Ballonskib
Søren og Mette gul bog
Lyddiktat
Opgaver fra læringsportaler.
3D bogstaver – Lav ord m.m.
Film: Hr. Skæg med bogstaver
Tegne store bogstaver i gården
Lær at lære bogen. De 3 barriere
Højtlæsning af eventyr, børnelitteratur,
perspektivering, let bearbejdning af genre
Rim og remser og samtale herom.
Højtlæsning af Gyldendals Kanon 0.-2.
med let bearbejdning af genre
Fremlægning/fortælling i klassen.
Lille Per film + Astrid Lindgren film
Hr. Skæg med ord
Matematikbogen start
Pirana Matematik 0. kl. + evt. 1. kl.

Dansk:
Udvidelse af sproget

Matematik:
Kende og skrive cifrene fra 0 til 10

Kende og skrive tallene fra 10 til 50
Mængder
Lægge sammen og trække fra
Forskelle og ligheder
Begreber/former og figurer

Lilla Matematik 1, 2, 3.
Læringsspil om tal/regning, (Mini Løk)
Lege butik i klassen
Sjove opgaver med matematik
Tegne former og figurer
Lave former og figurer i ler

Årets gang:
Årstider
Ugedage
Måneder
Klokken

Trafik:
Lære trafikregler og at bevæge sig i
trafikken.

Vi skifter kalenderen med ugedag, dato,
måned, årstid og vejret
Årskalender/årstider
Årstidsmappe med opgaver til kopiering
Samtale om forskellige vejrfænomener
Karton-ur lavet af børnene
Film: Alle vi børn i Bulderby (årstiderne)
”Min trafikbog”
Samtale i klassen om trafikregler.
Udendørs træning med klassen

Geografi:
Danmark (Sjælland, Jylland, Fyn og
Grønland)
Sverige, Norge, Finland og Island
Diverse folkeslag på jorden
Biologi dyr:
Navne på de forskellige husdyr
Hvad vi får af produkter fra dyrene
Kæledyr
Vilde dyr
Biologi, planter:
Danmarks mest kendte træer og deres
udseende.
Danmarks mest almindelige kornarter,
blomster og spiselige planter
Hvad bruger vi de 4 kornarter til.
Lære at så og passe planter
Mad og sundhed:
Hvad bør vi spise?
Hvad er sund og usund mad?
Hvad skal kroppen bruge?
Hygiejne, hvorfor?

Kort/atlas/den store globus
Bøger
Film: Astrid Lindgren
Perspektivering: Mit liv i forhold til andre
familier/folkeslag
Undervisningsmateriale bestående af
forskellige opgaver, spil og film
Undervisningsbøger om dyr
Besøg i Zoo
Undervisningsfilm: ”Dyrene på landet”
Årstidsmappen
Bøger med tegninger og fotografier af
planter og træer.
Tur til skov, strand, mark, sø og å
Forløb fra frø til plante f.eks.
solsikkeblomst og karse
Kværne korn til mel.
Bøger/film om emnet.
Samtale om kroppens funktioner og
betydning af god hygiejne
”Toilet-program” lære om rigtig håndvask
Lave plancher

Musik:
Sang, rytme og bevægelse

Sange, sanglege og bevægelseslege
Optræden til julefest og sommerfest
Lytte til forskelligt musik.

Kreativitet/kunst:

Idræt: (grovmotorik)

Praktiske færdigheder:
Vride klud, tørre borde, feje
Binde snørebånd/nappe knapper
Lyne lynlås, træde nåle/sy
Pakke ind
IT- og mediekompetence

Duksepligt:

Venskaber, trivsel og opførsel:

Tegne, farvelægning, modellering, perler,
male, klippe og klistre.
Fremstille pynt til højtiderne/årstiderne
Eleverne laver deres egen
cirkusforestilling, kostumer, udstyr og
optræder for forældrene
Besøg på Børnemuseet
Kaste og gribe bolde
Skolens aktivitetsbane (klatre, balancere
og hoppe)
Sjippe
”Motorisk program for børnehaveklasse”
Sanglege
Forskellige boldspil.
Vi laver duks på skift og holder klassen
ren og pæn
Øvelse i klassen med snørebånds- og
knappe bræt
Temadage
Søge information på
Ipad/computer/telefon
Opgaver på læringsportaler med mor/far
Lære at feje gulv,
Vaske borde, vande blomster, skifte
affaldspose, smide affald ud og
rydde op i klassen.
Gennemgå skolens ordensregler
Give konfliktløsningsværktøjer
Konfliktløsning vha. kommunikation.
Øvelse i konfliktløsning til alt er godt.
Bøger og samtale om gode venskaber.
Vi øver eksempler på gode og dårlige
venskaber

