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Årsplan 1. klasse
KLASSELÆRER
NINA MARIE EGELAND

Barnets første syv år er fylt med læring. Mennesket lærer aldri mer enn i denne livsfasen. Men alt et
barn tilegner seg av erfaringer skjer på en måte uten at det selv vet det. Det tas hensyn til at barnet
først og fremst lærer gjennom etterligning, forbilde og handling. Vi øver gode vaner. Bekjentskap
med mennesker og dyr, smaker, lyder, synsinntrykk, sammenstøt, motorisk mestring og
selvforglemmende lek, danner et viktig fundament for hverdagen. Kompetansemål og forberedelse
til skolefag blir flettet inn i hverdagen på en naturlig måte. Kompetansemålene for 1.klasse deles inn i
7 kompetanseområder:
1. Språkkompetanse 2. Kropps- og bevegelseskompetanse 3. Fantasi og kreativitetskompetanse 4.
Etisk og moralsk kompetanse 5. Sosial kompetanse 6. Sanse- og iakttakelseskompetanse 7.
Motivasjon og konsentrasjonskompetanse
Hver uke har vi faste dager hvor vi steller dyra i fjøset og hønsegården. Barna deltar aktivt i arbeidet
som skal gjøres rundt dyrene så som foring, vann, bære høy og strø, samle inn egg, rake, koste,
børste og kose. Vi følger med i lammingen og vi får oppleve kyllinger som blir klekket ut. Vi har
ukentlige turdager der vi går turer til fots i nærområdet. Barna får kjennskap til naturen og de har
mulighet for fysisk utfoldelse i all slags vær. De har mulighet for lek, klatring, ski og skøyter om
vinteren og spikking med kniv.
I ringen øver vi den begynnende språkopplæringen. Vi øver sanger på norsk, engelsk og andre språk.
Vi øver språkleker, resitasjon, kroppsgeografi og rytmiske aktiviteter. Barna får en bevissthet om
tallforståelse og hoderegning gjennom praktiske og muntlige øvelser.
Gjennom eventyr gir vi næring til fantasien og barna øves i å danne indre bilder. Vi må ha noe med
oss i sekken på livets landevei, og her trengs mot og lure løsninger. I eventyrene ender allting godt,
og nettopp den stemningen ønsker vi at 6-åringen fortsatt skal få leve i; at verden er god! Vi øver
gjenfortelling og gjerne dramatisering av eventyr.
Videre har vi eurytmi, korsang, kunst og håndverk, maling, spikking, modellering og etterhvert
formtegning som er en fin forberedelse til bokstavene som kommer siden.

Tema for 1.klassen: Årstidene på gården
August/September
Innhøsting av bær og grønnsaker I forkant av St.Michaelsfeiringen 29.sept besøker vi smia
Høstmarked på Rotvoll: Forberedelse og deltaking i skolekor
Oktober
Hente sauene på beite. Sauene klippes. Ullbearbeidning
November
Lanternefest, lage lanterner
Desember
Juleforberedelser; baking, håndarbeid, toving og lysdypping
Januar/Februar
Lage fuglemat, stelle godt med dyra inne og ute Karneval

Mars
Forberedelse til våren, laging av såjord
April
Såing innendørs
Mai
Lamming, hagearbeid
Juni
Planting, såing ute Skuespill

