Årsplan for hovedfag i 2. Klasse A og B
Skoleåret 2020-2021
Rudolf Steiner skolen i århus
uge

Indhold

Aktivitet

33-37

Regning med
formtegninger –
Dyrefabler – ”den gode
gamle rævebog”
Hovedregning
Tabeller, især 6 og 7

Tegne spejlbilleder.
Øve enkel skriftlig
regning
Regnelege
Øve tabeller

38-41

Dansk med indlæring
af de små bogstaver
Legender som
fortællestof fra bogen:
”ich will dein Bruder
sein”

Øve bogstavformer og
forme håndskrivning
med tykke blyanter

Opnå sikkerhed i
udførelse af
bogstavformer både
store og små bogstaver
Begyndende skrivning
Formulering

Hjemstavn
Naturlegender
Sten, planter og dyr
tema efterår
vand, luft, skov, blade,
møller

Modellering,
indsamling, naturture,
Skrive små tekster

Kendskab til natur
Biologi og fysik

46-48

Regning med
formtegninger
Tabeller op til 10
Dyrefabler og
regnehistorier

Øve formtegning
Skriftlige regnestykker
med tykke blyanter
Øve tabeller

Større talforståelse
Sikkerhed i de 4
regnearter

49-52

Dansk
Kristuslegender

Repetere små
bogstaver
Skrive små tekster
Læse disse

Kenskab til formuleringskriveforståelse og
begyndende læsning

Regning med

Øve tegning af 4-delte

Overblik

uge
42 fri
43-45

Færdigheder og
kundskaber
Finmotoriske
færdigheder
Begyndende kendskab
til skriftlige
regnemetoder

Juleferie

1-6

Vinterferie i
uge 7

7-12
Påske

formtegning
Dyrefabler og
Regnehistorier
Tabeller -12 tabel
Enere, tiere og
hundreder
Dansk
Tema Frans af Assissi
Øve skuespil
Biografi om Frans
Grammatik

spejlbilleder
To- og 3 cifrede tal
Skriftlige regnestykker
Øve tabeller

Talmængder
Sikkerhed i regnearter

Øve skuespil og opføre
det
Fortælle, tegne og
skrive
Øve navneord,
tillægsord og
udsagnsord
Modellere, skrive og
Lytte – evt. bevægelig
billede

At kunne skrive og læse
egne små tekster
Sætningsdannelse og
ordklasser

14-17

Hjemstavn med såtur
Høre om bondens liv
Plantelegender –
De 4 kornsorter

18-20

Regning med
”dynamisk skrivning”
Tabeller

Repetere regnearter
og tabeller
Øve dynamisk skrivning

21-23

Dansk
Grammatik -ordklasser
Poesi

Skrive små vers, digte

24-25

Repetition
af alle perioder i
skoleåret

Sommerferie

At opnå kendskab og
forståelse for naturens
sammenhæng og
menneskets brug af
naturen til egen nytte
Talforståelse og
regnemæssIg kunnen
Kendskab til lyrik
Skriveglæde

