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

Indhold

Aktivitet

3233

Formtegning

Øve spejlformer

3437

Regning

Øve enkel skriftlig
regning
Øve tabeller
Kendskab til klokken

3841

Dansk

Øve bogstavformer
og forme hå ndskrift

uge
42
fri

4344

Regning

4547

Hjemstavnslære/
Plantelegender

Øve skriftlig regning

Øve tabeller
Kendskab til
klokken

Skuespil

4850

Indlæring af de små
bogstaver

Dansk

Færdigheder og
kundskaber
Opøve finmotoriske
færdigheder

Øve sikkerhed i de fire
regnearter samt
tallene fra 1-100
Begyndende kendskab
til skriftlige
regnemetoder

Opnå sikkerhed i
udførelse af
bogstavformer bå de
store og små bogstaver

Større talforstå else
Sikkerhed i de 4
regnearter

Lære vers og
sange, indøve
skuespil, tegne
og skrive.

Lære at kunne stå
frem på en scene
som en samlet
gruppe, tale højt
og tydeligt, synge
mv.

Repetere små
bogstaver
Skrive og læse små
tekster

Kenskab til
formuleringskriveforstå else og
begyndende læsning

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.

1-2

Formtegning

Øve spejlformer

Opøve finmotoriske
færdigheder

3-6

Regning

Hovedregning og
skriftlige regning
øves.
Enere, tiere og
hundreder.
Øve klokken.

Større sikkerhed i de
fire regnearter og
talmængder.

Fortsat øve
spejlformer og
formforvandling

Opøve finmotoriske
færdigheder

7
8-9

Vinterferie
Formtegning

1014

Dansk
Frans af Assisi

15
1619

Påskeferie
Hjemstavnslære

Fortælle,
Lyst og glæde ved
genfortælle, tegne og skriftlig udfoldelse.
skrive om Frans.
Skrive med store og
Optræden/spil.
små bogstaver.

Plantelegender
Så-tur – de fire
kornsorter.

2022

Dansk

2325

Repetition

Den lille tabel

Skrivning af den
første selvstændige
tekst.
Øve de 120 ord.
Skrive små
selvstændige tekster.
Det vi ikke nåede

Indsigt i de forskellige
plantetyper.
Skabe forforståelse for
høstperioden i 3.
klasse
Større sikkerhed i
læsning og skrivning af
egne tekster.

Fæstne årets stof

