
Årsplan for 0. klasse 20/21  

   

Socialt:  
Et godt sted at være – et godt sted at lære.   
Sidde stille på stolen, række fingeren op og vente på tur   
Lytte til, når andre fortæller og selv turde at fortælle  
Kendskab til egne og andres forcer og evt. begrænsninger  
Fokus på samarbejde med en, flere eller mange gennem leg og projekter  
Individuelt arbejde  
Vi spiller spil og leger lege og lærer at være en god vinder og en god taber. Gennem spil/leg øver vi også 
turtagning  
At kunne være en god kammerat  
At kunne hjælpe   
At kunne give plads  
   

Generelt:   
Børnene træner gennem hele 0. klasse:   
Fødselsdag og årstal  
Fulde navn  
Adresse  
Herudover træner børnene navne på forældre, søskende osv., samt at kunne fortælle yndlingsfarve, dyr, 
mad osv.   
Vi vil arbejde med association   
   

Dansk (bøger: STAV 0 og Pirana 0)  
Bogstavindlæring (kendskab til navn, form og lyd)  
At kende forskel på konsonanter og vokaler   
At skrive og illustrere en historie   
At kunne tælle stavelser i ordene  
At kende forskel på ord og sætning  
At kunne læse og stave små lydrette ord sidst i 0. klasse  
   

Matematik (Rema 0 og Pirana 0)  
Kendskab til tallene fra 0-9 og lære, at alle tal består af disse 10 cifre  
Kendskab til så mange tal som muligt  
Skrivning af tal   
Geometri (trekant, firkant – herunder kvadrat og rektangel og cirkel)  
Mønstre  
Mængdelære  
Mindst/mest, større/mindre  
Addition   
Kendskab til subtraktion  
   

Kristendom:  
Kendskab til biblens forskellige vigtige historier på børneniveau  
Vi samtaler om Gud og Jesus  



Vi lærer at bede Fader Vor  
   

Billedkunst:   
Vi farvelægger  
Vi maler  
Vi lærer at tegne små, simple tegninger   
Portræt  
   

Projektarbejde:  
Børnene kommer ofte med idéer til projekter i løbet af skoleåret og disse vil blive taget op, hvis der er 
relevans for og interesse fra hele gruppen. Projektarbejde kan arbejdes med i alle fag.   

   
Udeskole:   
Vi bestræber os på at komme ud og lære udendørs mindst en gang om ugen.   
   
   
   
   
  
  

 


