Bh.kl.
Husk at årsplanen er vejledende og der kan let komme ændringer.

På vej til den første læsning, Den første læsning Lyd og bogstav, og Gyserslottet, årsplan 0. klasse
I arbejdet med På vej til den første læsning – fonologisk opmærksomhed –
Vejledning samt På vej til den første læsning –Arbejdshæfte bliver børnene via systematisk og
struktureret træning opmærksomme på enkeltlydene i det talte sprog. Desuden gøres eleverne
opmærksomme på, hvordan lydene artikuleres, samt hvordan disse enkeltlyde kan repræsenteres
ved bogstaver.
Materialet er udviklet, så lydene bliver repeteret løbende. Efter en uge med introduktion af to nye
lyde, repeteres disse lyde ugen efter sammen med alle tidligere indlærte lyde. Desuden er det
materialet igennem de samme opgavetyper, der anvendes ved indlæring af de enkelte lyde. Disse
gentagelser er primært tænkt som en hjælp for de børn, der har svært ved at blive opmærksomme
på enkeltlydene.

Sociale mål:













At alle børn skal være glade for at komme i skole
Fungere i sociale aktiviteter
At være god mod andre
At lytte til andre
At tale pænt til såvel kammerater som voksne
At sige fra i tide
At tælle til 10, hvis man bliver sur
At hjælpe andre
At modtage hjælp fra andre
At passe godt på såvel egne som skolens og kammeraternes ting
Lære at sige pyt

Træningsprogrammet i På vej til den første læsning – fonologisk opmærksomhed –
Vejledning strækker sig over 17 uger med ca. 30 minutter daglig træning. Den fonologiske
opmærksomhedstræning er tilrettelagt som fælles mundtlige aktiviteter.
Alle danske sproglyde bliver gennemgået efter samme struktur:


Lyden introduceres med et vers eller et rim med mange af dagens lyde.








Lyden beskrives ved hjælp af de tre alfabeter:
o Hvordan lyder den?
o Hvordan ser den ud?
o Hvad hedder den?
Eleverne finder navne eller ting, der begynder med lyden.
Eleverne taler om, hvordan munden ser ud, når man laver lyden.
Eleverne øver sig i at sætte lyden sammen med vokaler eller rimdele til nye ord.
Arbejdet afsluttes med en legepræget aktivitet med fokus på dagens lyd.

I gennemgangen af lydene arbejder eleverne med forskellige sproglige opgavetyper i På vej til
den første læsning – Arbejdshæfte:








Identifikation af vokal
identifikation af konsonant i forlyd
Forlyd og rimdel
Lydspil
Stavelser
Sammensatte ord
Rim

Værkstedsundervisning med forskellige danskværksteder, hvor vi arbejder med ord, billeder, små
og store bogstaver, og skrivning.

Uge
33
34-38
Her bor jeg
M-A-B-P-O-V-F-U

Aktiviteter
Skolestart
Eleverne skal tage foto af deres
hus.
Lave folde-hus med nummer,
adresse, nøglehul, familie,

Materialer

foldehuse

Skrivemotorik – skrivemønstre fx
VVVVVVVVVVVVV, klippe på
streger
Sproglig opmærksomhed
Tegne ordsprog
Tegn til en sang
37 Grøn skole
39-41
N-Æ-D-Ø-I-L

EFTERÅRSFERIE
43-49
Vokaler
S-T-G-J-K-E-R-H-Y-Z-C-Q-X-W

Rim og remser – sproglig
opmærksomhed.
Vendespil
Domino
Min rim bog
…………………………………………………..
Lave vokalerne om ti væsner, der
siger sin egen lyd – (Sætte øjne
og øre på), finde vokaler i avis

Bøger til oplæsning
Aksel elsker biler
Av det gør nas
Nanna Nokkefår
Mit stamtræ
Trolderim
……………………………………………….
Bog til oplæsning
Sneugleungen Ulla

På vej til den første læsning
Find vokalen

Byg vokaler i Lego,
Vokalsang

50-51
JUL
Juleferie
2-6
Alfabetet

Tegn billeder til lyden
julehemmeligheder
………………………………………………….
Alfabetsangen
Min alfabetmappe
Store og små bogstaver

Børneskrivning om hvad vi glæder
os til op til jul
…………………………………………………
Højtlæsningsbog: Alfabethuset
Opgaveskyen

Hr.Skæg – film

Bingo med bogstaverne
Skrivebog

Finde bogstaverne i avis

VINTERFERIE
8-12
Alfabetet

Detektiver (forbogstav) find ting
på gangen og tegn dem. Skriv
derefter forbogstavet.
…………………………………………………
Så karse-bogstaver

………………………………………………….
På vej til den første læsning

Alfabetsang
Store og små

Opgaveskyen

Værksteder

PÅSKEFERIE
14-20

21-25
Børneskrive

SUpErHeltE
…………………………………………………… …………………………………………………
Stavelser, opgavebog-Den første
læsning 0.kl, sammensat ord
Lyvehistorier, læs og tegn,
talelmåder
Min Cykel – min trafikbog

Strid tekster

Mvh Dorte

