Årsplan for
Uge Emne

Læringsmål

på Herborg Friskole
2018-19

Aktiviteter og materialer

Evaluering af forløb

32
33
37

34
35
36
37
38
40

39

Tal og tælling.
Kendskab til lige og ulige.

At eleven kan genkende ig
identificere tal, og bliver
sikker i at tælle.
Eleven kan bruge
fagordene færre og
færrest, flere og flest, samt
lige mange, når de
sammenligner elementer
to mængder.

Kontext plus 1a.
Kopiark fra kontext plus 1a.
Værksteder og spil fra kontext
plus 1a.

Løbende opfølgning på tallene med
forskellige tal lege og repetition.
Igennem samtale på klassen vil jeg
opnå evaluering og kvitteringer.

Øvrige oplysninger
1.-8.kl. overnatning
torsdag-fredag
1. skoledag tirsdag

Kunst-uge
Fredag: jubilæum
Figur og former.

Eleven kan benævne
figurer ud fra antallet af
kanter. Eleven kan
genkende og tegne en figur
med et bestemt antal
kanter.
Eleven kan skelne mellem
trekanter, firkanter og
femkanter.
Tegne med lineal.
Gengive en figur korrekt.
Eleven kan genkende og
identificere og kende
forskel på højre og venstre.

Kontext plus 1a.
Kopiark fra kontext plus 1a.
Værksteder og spil fra kontext
plus 1a.

Torsdag/fredag:
værkstedsdage

Årsplan for
40
41

42
43
46

44
45
46
47
51

48

Tal i system.

Eleven kan anvende et
naturlige tal til at beskrive
antal og rækkefølge.
Eleven kan placere
manglende tal på en
tallinje fra 0-50.
Eleven kan genkende,
skrive og læse tallene fra 050.
Eleven ved, at nul er
starten på en tallinje.
Eleven kan gøre brug af en
tælle tavle.

på Herborg Friskole
2018-19
Aktivuge i eget skema
Håndværksdage man-tirs
Emnedage ons-tors
motionsdag fredag
Ferie
Skills tirsdag!?
Loppemarked Lørdag

Torsdag: Åben Skole

Plus.

Eleven får kendskab til
additionsprocesser.
Eleven kan foretage enkle
beregninger med lette tal.
Eleven får kendskab til
subtraktionsprocesser.
Eleven har viden om enkle
strategier til enkle
beregninger.
Eleven kan anvende
lighedstegnet.
Fredag: Juleklip/øve 9
læsninger

Årsplan for
49
50
51
52
1
3

Tal.
Penge.

Eleven kan anvende
naturlige tal til at beskrive
antal og rækkefølge.
Eleven har viden om enkle
naturlige tal.
Eleverne
kan gengive tal 0 – 100,
kan læse tal 0 – 100,
kan placere talkort fra 0 til
100 i rigtig rækkefølge,
kan placere bestemme tal
på tallinjen fra 0 – 100,
kan angive tal som kommer
før og efter et vilkårligt tal
fra 1 – 100.
Eleverne kan veksle enere
til tier med penge.
Kan bestemme et beløbs
størrelse ud fra bundtning i
tiere og enere.
Kan bestemme et tal
mellem 10 og 100 ud fra
forskellige
repræsentationer af enere
og tiere.

2

på Herborg Friskole
2018-19
Torsdag: Åben MS/ Lucia
Julemotion onsdag
Ferie tors-fre
Ferie
1.skoledag torsdag

Årsplan for
3

Fredag: musicalstart
(9.40-11.40)
Musical
Fredag: forestilling og
skolefest

4

5

6

på Herborg Friskole
2018-19

Mønstre og tegning.

Eleven kan beskrive egne
tegninger af omverdenen
med geometrisk sprog.
Eleven har viden om
geometriske begreber.
Eleven kan opdage
systemer i figur- og
talmønstre.
Eleven har viden om enkle
figur- og talmønstre.
Eleven kan bestemme samt
beskrive lige og ulige tal.
Kan finde gentagelsen i
enkle mønstre.
Kan tegne og farve enkle
mønstre.
Kan gengive mønstre fra
lille udgave til stor udgave.
Kan undersøge og beskrive
enkle talmønstre.
Kan gengive mønstre fra
hverdagen.
Kan tegne plane figurer,
der gengiver enkle træk fra
hverdagen.
Kan beskrive hvordan
objekter er placeret i
forhold til hinanden.
Uge sex i eget skema

Årsplan for
7
8
9
10
15

Minus.

Eleven kan foretage enkle
beregninger med naturlige
tal.
Eleven har viden om
strategier til enkle
beregninger med naturlige
tal.
Eleven kan beskrive en
hverdagssituation, som
omhandler en reduktion af
et antal over tid.
Kan genkende en
subtraktion i enkle
kontekstuelle
sammenhænge.
Kan foretage en
subtraktion i talområdet
0 – 20.
Kan anvende addition og
subtraktion til
bestemmelse af en
forandring.
Kan anvende tallinjen og
evt andre hjælpemidler til
at foretage en subtraktion.
Kan sammenligne to
mængder og beregne
forskellen i antal.
Kan anvende den tomme
tallinje til subtraktion.

på Herborg Friskole
2018-19
Ferie
Vis mig dit job/
Pædagogisk dag onsdag
Fastelavn lørdag
Konfirmantlejr fra onsdag

Årsplan for

11
12
13
14
15
16
17
24

Måling

Eleven kan beskrive
længde, tid og vægt.
Eleven har viden om
længde, tid og vægt.
Eleverne
Kender til cm som
målenhed for længde.
Kan beskrive længde
gennem måling.
Kan anvende målebånd til
at måle rundt om
genstande.
Kender til omkreds knyttet
til plane figurer.
Eleverne
kan ugens dage.
Kender til måneders navne,
og antallet af dage.
Kan placere datoer i
kalenderen.
Kan genkende
ordenstallene.
Eleverne
Kan gengive et analogt ur.
Kan placere urets visere
når klokke er hel.

på Herborg Friskole
2018-19

Påskeferie
Mandag 2.påskedag
Tirs; Goddagdag kom. 0.

Årsplan for

på Herborg Friskole
2018-19

Ved at døgnet har 24 timer.
Kan afgøre om
klokkeslettet er om dagen
eller natten.
18
19
20
21
22
23
24

25
26

Opsamling.
Afslutning.

Lene Korsholm Berthelsen.

Avisuge 6.-7.kl
Projektuge 8.kl
Fremlæggelse projekt 8.kl
8.kl. Terminsprøver
Fredag:Bededag
Mandag: 2.pinsedag
Torsdag og fredag: Kr.
Himmelfartsferie
Lejrskoler
Mandag:2.pinsedag
Onsdag: Fælles
friskoledag
Fredag: SSP-dag
Mandag: klasselærerdag
Tirsdag: Dimission
Onsdag: sidste skoledag.

