Børnehaveklassens indhold og mål.

Sprog og udtryksformer
Fortæller runde, rim og remser. Læser historie genfortælle, lave teater. Gå på biblioteket. Før dansk og
Før matematik. Øve os på E.D.B. Tegne og male, Lave vores egne rime og fantasi bøger. Dansk læreren
med i undervisningen af før dansk. Gækkebreve laves og sendes til bedsteforældrene. Børnene laver
deres egen samtale ark til forældresamtaler

Naturen og naturfaglige fænomener
Gåture i naturen, Årets tavle flyttes hver dag, Opførelse i naturen. Emne om små dyr Arbejde med de
forskellige årstider. Færdsel med statistik over trafik i Sørvad. Spille terning- og brætspil. Før matematik.
Arbejde med form og farver. Så og plante. Vi bygger vores egne skibe efter tegning og mål i sløjd. Emne
om små dyr i åen.

Det praktisk musiske
Fortæller runde. Sang og musik. Lave et teater stykke med vores egne dukker og spiller det for andre
klasser. Fri leg. Ser film til emner. Gøre brug af EDB. Emne arbejde om sanser. Emne Hvem er vi.

Bevægelse og motorik
Vi går i hallen hvor vi øver os i forskellige lege balance øvelser og bold loge. Vi får pulsen og grænser
overskrides. Sanglege og brug af redskaber. Gåture i lokalområdet, leg i skoven og på legepladsen, Vi
klipper, tegne og syer bamser. Fri leg. Vi laver vores egen båd i sløjd. Vi øver os i E.D.B.

Sociale færdigheder
Klassens spilleregler hvordan er vi over for hinanden. Fri leg og struktureret leg. Emne venskaber. Vi øver
os i konflikt løsninger. Fortæller runde, lære lytte og forstå andre. Lære at tage medansvar for klassen.
Øver os i at modtage og forstå samt rette sig efter kollektiv besked. Øver i at skabe arbejdsro. Øver os i at
være selvhjulpne ved at klare toiletbesøg, rydde op og holde orden på egne ting, skifte tøj til gymnastik.

Samvær og samarbejde
Vi deltager i tværfagligt samarbejde med 1 og 2 kl. samt tværs uge på hele skolen. Fortæller runde. Fælles
lege i gymnastik og på klassen fælles teatertur og forældrearrangementer. Deltagelse i venskabsklasse på
skolen. Læse uge med 1 og 2 kl. Spille teater. Fri leg. Vi veksler mellem individuel og
gruppearbejde. Laver logbog. Samtale med børnene inden forældresamtale. Forslag til lege i
gymnastik. Makkerskab gennem dukse, følgeskab på gåture. Hjælper hinanden med at bygge skibe, spille
og lege. Vi laver og spiller teater.

Vores tanker og ideer med Børnehaveklassen
Formålet med børnehaveklassen er at lette overgangen fra børnehave til skole. Det
primære mål er, at børnene skal blive parate til at få det fulde udbytte af undervisningen fra
1 klasse og fremover. Her har børnehaveklassen en væsentlig opgave som brobygger
mellembørnehavens pædagogik og skolens undervisnings- og arbejdsformer.
Vores primære opgave:
at skabe en tryg og tillidsfuld atmosfære i skolen, så børnene er glade for at komme.
at børnene gennem forskellige oplevelser får mulighed for at udvikle selvstændighed,
ansvar, selvværd og social forståelse.
at gøre børnene skole parate.
at få et godt forældresamarbejde
at lette overgangen til 1. klasse.
at fremme den enkelte elevs motoriske udvikling via idræt og leg.
at give eleven mulighed for at styrke og udvikle sproglige færdigheder med henblik på den
fremtidige læse- og skriveundervisning.
at give børnene en indledende matematisk forståelse
Derfor forventer vi:
at børnene møder til tiden og er her hver dag.
at de møder friske og udhvilet.
at der respekteres at børnene har et skolearbejde og ikke leger hele dagen da vi forbereder
os til 1. klasse.
at kontaktbogen benyttes når børnene skal noget andet end normalt for at skabe tryghed
for jeres barn.
at vi sammen skaber et godt samarbejde ved at melde klart ud så snart
der opstår ting vi ikke helt forstår.
Bekendtgørelsen vises med en kort gennemgang af de overordnede mål for
børnehaveklassen:
Sprog og udtryksformer
Naturen og naturfaglige fænomener
Det praktisk musiske.
Bevægelse og motorik.
Sociale færdigheder.
Samværd og samarbejde.

