Årsplan for hovedfag i 2.B. klasse
Skoleåret 2021-2022
Rudolf Steiner skolen i Aarhus
uge

Indhold

32-36 Regning og formtegning
‘Den gode gamle
rævebog’.
Positionssystemet

Aktivitet

Færdigheder og
kundskaber

Evaluering

Tegne spejlbilleder.
Øve tabeller.
Arbejde med de 4
regnearter gennem hovederegning og skriftligt.
Regnehistorier og
konkrete materialer.

Større sikkerhed i de
fire regnearter og
talmængder.

Evaluering finder
sted løbende i
form af betragtning af den enkelte elevs deltagelse i undervisningen samt
deres afleverede periodehæfter.

Tælle til 1000.
Tabeller: 2,3,4,5.

37-39 Dansk

Fortsat indlæring af Større motorisk sikde små bogstaver. kerhed. Bruge af
både store og små
Dyrefabler og lebogstaver.
gender.
Læse kendte vers
og sange.
Fonologisk stavning.
Læsning.
Skrive egne små hi- Formulering.
storier.
Små bogstaver.
Begyndende læsning og stavning til
Grammatik: Indfø- Arbejde med udring af udsagnsord. sagnsord gennem lydrette ord og de
120 ord.
leg og vers.

40-44 Hjemstavnslære

Snitte dyr.

uge
42 fri

Modellere i bivoks
og ler.

Naturlegender
Sten, planter, dyr.

Gå på opdagelse i
skov og strand.

Øve elevens respekt
og forståelse af naturen gennem iagttagelse.

Efter hver periode evalueres
det naede, og
undervisningen
tilpasses, hvor
det er nødvendigt.

45-48 Regning
Klokken (analog)
Positionssystemet
Tabeller

Hovedregning og
skriftlige regning
øves.

Større sikkerhed i de
fire regnearter og
talmængder.

Enere, tiere og
hundreder.

Det lille tabel.

Arbejde med toog 3 cifrede tal.
Lege hvor vi finder
de halve og det
dobbelte.

49-51 Dansk

Salmer, sange og
vers om julen.

Øge kendskab til vores Juletradition.

Skrive og tegne.

At kunne skrive og
læse egne små tekster.

Gennem bevægelser til streg arbejder
vi med spejlbilleder.

Genkende figurer eller ting, som har en
spejlingsakse/ er
symmetriske.

Selv skabe spejlingssymmetrier ud
fra simple figurer.

Større motorisk sikkerhed.

Øve klokken, hovedregning, tabelFortsættelse af tidli- ler og
skriftlige regnestykgere perioder.
ker.

Større sikkerhed og
forståelse af talmængder samt regnearter.
Kunne oversætte
regnehistorier til regneudtryk.

Kristuslegender
Skt. Nikolaus

Juleferie
52-1

1-4

Formtegning

Spejlbilleder

5-9
uge
7 fri

Regning

10-13 Dansk
Frans af Assisi

Fortælle, genfortælle, tegne og
skrive om Frans.
Optræden/spil.

Indføring af tillægs- Øve udsagnsord
og tillægsord.
ord.

16-18 Hjemstavnslære

De fire kornsorter.

Tale, skrive og
tegne om årets
gang på landet.
Såtur: Besøg en
bondegård.

Lyst og glæde ved
skriftlig udfoldelse.
Skrive med store og
små bogstaver.
Større sikkerhed i
læsning og skrivning
af de 120 mest almindelige ord.
Forstaelse af arets
gang og de aktiviteter, der hører til de
forskellige arstider pa
bondegarden.

Plantelegender.
Bondens liv.
19-22 Regning

Øve positionssystemet, klokken, hoFortsættelse af tidli- vedregning, tabeller og skriftlig reggere perioder.
ning.

23-24 Dansk

25

Arbejde med ordklasser.

Større sikkerhed i det
lille tabel og alle fire
regnearter.

Læse lyst og glæde
ved skriftlig udfoldelse.

Læsning af
ukendte tekster.

Små diktater.

Indføring af
navneord.

Større skriftlig sikkerSætnings dannelse. hed.
Brug af stort bogstav og punktum.

Repetition

Repetere.

Genoplevelse af årets perioder.

Ret til ændringer forbeholdes.

