
Lilleklassen

Uge Dansk Matematik Engelsk Idræt

32 Bogstav, lyd, læs matematikbogen Gogo1-2 "Lege"

33 Bogstav, lyd, læs matematikbogen Gogo3-4 "Lege"

34 Bogstav, lyd, læs Længdemål Gogo 5-6 "Lege"

35 Bogstav, lyd, læs matematikbogen Gogo 7-8 Fodbold

36 Bogstav, lyd, læs matematikbogen Gogo 9-10 Fodbold

37 Lejrskole    

38 Bogstav, lyd, læs matematikbogen Gogo 11-12 Lege

39 Bogstav, lyd, læs matematikbogen Gogo 13 Lege

40 Bogstav, lyd, læs matematikbogen Gogo 14 Lege

41 Bogstav, lyd, læs matematikbogen Gogo 15 Motionsdag!

42        

43 læse- og arbejdsbogmatematikbogen Animals Håndbold

44 læse- og arbejdsbogmatematikbogen "Three Little Pigs" Håndbold

45 læse- og arbejdsbogTal og tabeller Ordbogen Musik og bevægelse

46 læse- og arbejdsbogmatematikbogen Gogo 16-17 Musik og bevægelse

47 læse- og arbejdsbogmatematikbogen Gogo 18-19 Musik og bevægelse

48 læse- og arbejdsbogmatematikbogen Gogo 20-21 Yoga

49 læse- og arbejdsbogmatematikbogen Gogo 22 yoga

50 læse- og arbejdsbogmatematikbogen Gogo23 yoga

51 læse- og arbejdsbogmatematikbogen Gogo 24 yoga

52        

1 læse- og arbejdsbogmatematikbogen Gogo 25 kidsvolley

2 læse- og arbejdsbogmatematikbogen Gogo26 kidsvolley

3 læse- og arbejdsbogmatematikbogen Gogo 27 krop, træning og trivsel

4 læse- og arbejdsbogmatematikbogen Gogo 28 krop, træning og trivsel

5 læse- og arbejdsbogmatematikbogen Gogo 29 krop, træning og trivsel

6 læse- og arbejdsbogmatematikbogen Gogo 30 krop, træning og trivsel

7        

8 læse- og arbejdsbogmatematikbogen Gogo 31 boldbasis

9 læse- og arbejdsbogmatematikbogen Gogo 32 bold basis

10 læse- og arbejdsbogmatematikbogen Gogo 33 bold basis

11 læse- og arbejdsbogHastighed & fart Gogo 34 Dans og udtryk

12 læse- og arbejdsbogmatematikbogen Gogo 35 Dans og udtryk

13 læse- og arbejdsbogmatematikbogen Gogo 36 Dans og udtryk

14 læse- og arbejdsbogmatematikbogen Gogo 37

15        

16 læse- og arbejdsbog"Vi deler!" Gogo 38

17 læse- og arbejdsbogmatematikbogen Gogo 39 løb, spring og kast

18 læse- og arbejdsbogmatematikbogen Emnearbejde løb, spring og kast

19 læse- og arbejdsbogmatematikbogen Emnearbejde løb, spring og kast

20 læse- og arbejdsbogmatematikbogen Emnearbejde Løb, spring og kast

21 læse- og arbejdsbogmatematikbogen Emnearbejde Rundbold

22 læse- og arbejdsbogmatematikbogen Emnearbejde Rundbold

23 læse- og arbejdsbogmatematikbogen Emnearbejde Rundbold

24 Kulsø  

25



Naturfag Billedkunst

Fødselsdags- "Årstiderne"

"Landbrug" kalender "Årstiderne"

"Vikinger

bibliotek/ ordklasser

Planlægning af lejrskole

           

Evaluering lejrskole/ "Buster" film gammel og ny!

"Stranden"

"Claude Monet" "Linea i malerens have"/ vi maler impressionistisk

Årsopgave; disposition og forside

           

Halloween Halloween

"Planter"

Musik og bevægelse Forældreskole fredagH.C. Andersen

H.C. Andersen: Stangdukker

Musik og bevægelse Replikker - mundtlighed i dansk H.C. Andersen

Teater start onsdag"Nissebanden"

Teater "Nissebanden"

Teater "Nissebanden"

Teater "Nissebanden"

           

Dansk/ årsopgave

krop, træning og trivsel Picasso; guitarcollage

"Fugle" Dansk; boganmeldelser

krop, træning og trivsel Matematik; hastighed - fart!

krop, træning og trivsel Dansk; boganmeldelser

           

Dansk/ årsopgave

Tegneserier; streg og historie

Dansk; forfatterskabslæsning; Astrid Linngren

Forældreskole fredag

"Fisk"

Dansk; forfatterskabslæsning; Astrid Linngren

Tegneserier farvelægning

           

Årsopgavefremlæggelser

"Pattedyr" Prøveuge

sommerskema

Bededag sommerskema

sommerskema

Kristi Himmelfartsommerskema

sommerskema

sommerskema

           

sommerskema


