Årsplan for hovedfag i 1. klasse
Skoleåret 2021-2022
Rudolf Steiner skolen i Aarhus
uge
3233

3437

3841

Indhold
Formtegning

Dansk

Regning

uge
42
fri

4347

Hjemstavnslære

Aktivitet
Arbejde med
grundformerne.
Tegne formerne i
luften, på bordet og i
hæftet.
Tur i skoven, hvor der
arbejdes med den
lige linje ved hjælp af
grene.
Tur til stranden, hvor
der arbejdes med
den krumme streg i
sandet.

Færdigheder og
kundskaber
Motorisk
bevidsthed og
koncentration.
Formkundskab og
formsprog til brug
ved skrivning af
bogstaver og tal.

Påbegyndelse af
bogstavsindlæring
med udgangspunkt i
konsonanterne. Fokus
på ord der starter
med pågældende
bogstav.

Lyd og
bogstavkendskab.
Fokus på
bogstavets form.

Tallene:
Lære tallenes
betydningsmæssige
indhold.
Romertallene fra 1-10
og de arabiske tal fra
0-9.
Hovedregning med
f.eks. kastanjer, fingre,
fødder, børn osv.
Arbejde med
kendskab til naturen.
Arbejde med
elementerne (Jord,
ild, luft, vand) og
menneskets brug af
dem.

Kendskab til
tallene og deres
mængde.

Forståelse og
fornemmelse for
naturen og dens
gådefuldhed.
Kendskab til
elementerne og

Evaluering
Evaluering finder
sted løbende i
form af
betragtning af
den enkelte elevs
deltagelse i
undervisningen
samt deres
afleverede
periodehæfter.
Efter hver periode
evalueres det
nåede, og
undervisningen
tilpasses, hvor det
er nødvendigt.

4850

5152

Dansk

Eventyr, tegninger og
ture ud i naturen, hvor
vi iagttager den og
samtaler om det vi
ser.
Bogstavindlæring
med fokus på
vokalerne. Lytte og
lære vokalernes lyde
og betydning for at
ord kan dannes.
Tiden op mod jul,
bruges også på at
arbejde med
højtiden.

deres værdi for
mennesket.

Med udgangspunkt i
tallene fra 1-20
fortsætter vi med
hovedregning, og de
fire regnearter
introduceres.
Begyndende skriftlig
regning.
Fortsættelse af den
første
formtegningsperiode.
Tegne former i
naturen og i hæftet.

Kendskab til
tallenes mængde
og de fire
regnearter.

Fortsat
bogstavindlæring
med hovedvægt på
resterende
konsonanter.
Sammensætning af
småord. Første
skrivning og
børnestavning.

Kendskab til
alfabetet og
sammensætning
af lyde i skrivning.

Lyd og
bogstavkendskab.

Juleferie

1-5
Regning

6
Formtegning
uge
7 fri

8-11
Dansk

Motorisk
bevidsthed og
formkundskab.

1217

Hjemstavnslære

Uge
15
Fri

1821

2225

Regning

Dansk og
skuespil

Improviserede
bogstavhistorier som
vi dramatiserer.
Arbejde med
kendskab til naturen
og elementer, der
knytter sig til denne.
Fokus på foråret og
biernes liv gennem
fortællingen om ”Lille
Solstrålebi”.

Forståelse og
fornemmelse for
naturen og dens
gådefuldhed

Arbejde med tallene
fra 1 – 100 gennem
tabeløvelser og lege,
hovedregning og
øvelser i hæftet med
de fire regnearter.

Kendskab til
tallene op til 100
og de fire
regnearter.

Lære vers og sange,
indøve skuespil, tegne
og skrive.
Lave dramalege og
styrke fællesskabet.

Lære at kunne stå
frem på en scene
som en samlet
gruppe, tale højt
og tydeligt og
synge.
Kunne leve sig ind
i en anden rolle
og udtrykke sig på
nye måder.

