
Årsplan 1. klasse Dansk 
 

Ud over den nedenstående årsplan, vil vi også begynde at læse bogen ”Den første læsning 1”. Her er en 
tilhørende arbejdsbog som vi sideløbende vil arbejde med. 

O. klasse får læsebogen ”den første læsning” her er der ligeledes en tilhørende arbejdsbog. O. klasse vil 
ligeledes arbejde en del med ”hop om bord”.  

August - Oktober 
Styr på bogstaverne 
 
 
 
 
Alfabetet 
 
 
Halfdans rim og remser 
 
 
 
Klog på handlingsbroen 
 
 
 
 
”Har du hørt om den…?” 
 
 
 
 
 
 
Lange Peter Madsen 
 
 
 
 
 
 
Klog på fortælleren 
 
 
 
 
 
Superhelte 

I dette forløb får eleverne helt 
styr på bogstaverne. Eleverne 
skal øve bogstavernes lyde, læse 
ord og skrive sætninger. 
 
I dette forløb skal eleverne lære 
vokalerne bedre at kende. 
 
I dette forløb skal eleverne lære 
om bogstavrim og enderim ud 
fra Halfdans rim og remser. 
 
I dette forløb skal eleverne lære, 
hvordan man kan bruge 
handlingsbroen, når man læser 
eller skriver.  
 
I dette forløb skal eleverne 
arbejde med vittigheder og 
andre sjove historier. Eleverne 
skal høre og fortælle vittigheder 
og lære, hvordan man fortæller 
en god vittighed. 
 
I dette forløb skal eleverne høre 
historien om lange Peter 
Madsen. Eleverne skal læse 
historien på forskellige måder i 
klassen, lave hentediktat og 
foldebøger. 
 
I dette forløb skal eleverne lære 
at kende forskel på en forfatter 
og en fortæller. Eleverne skal 
også møde både en jegfortæller 
og en 3-personsfortæller. 
 
I dette forløb skal eleverne bruge 
deres kreativitet og krop, når de 



sammen bliver klogere på, hvad 
en superhelt er.  
Eleverne skal undervejs træne 
som en superhelt, lave deres 
egen superhelt og arbejde enten 
med en tegneserie eller med, 
hvordan lige netop deres 
superhelt bruger kroppen. 
 
 

November - December Mis med de blå øjne 
 
 
 
Julekalender – Lille Juleengel 
 
 
 
 

I dette forløb skal eleverne møde 
Mis med de blå øjne, som ikke er 
som andre katte. 
 
I dette forløb skal eleverne følge 
med i Danskfagets helt egen 
julekalender om Lille Juleengel. 

Januar - Marts 
Læs og skriv 
 
 
 
Dragen med de røde øjne 
 
 
 
 
 
 
 
Vild med tegneserier 
 
 
 
 
 
 
Klog på stumme bogstaver 
 
 
 
Fabler 
 
 
 
 
Mit kæledyr 

I dette forløb skal eleverne 
træne deres læsemuskel ved at 
læse og skrive hver dag. 
 
I dette forløb skal eleverne lytte 
til historien ”Dragen med de 
røde øjne”. Eleverne skal tale om 
historiens handling og om 
sproget i historien, og så skal 
eleverne lave deres egne pop op-
bøger. 
 
I dette forløb skal eleverne 
arbejde med tegneserier. 
Eleverne skal lære, hvad et 
lydord og en taleboble er. Og så 
skal eleverne tegne deres egne 
tegneserier. 
 
I dette forløb får eleverne viden 
om de bogstaver, der indimellem 
bliver stumme.  
 
I dette forløb skal eleverne lære 
om fabler. Eleverne skal høre tre 
fabler og arbejde med, hvad der 
er helt særligt for fabler. 
 
I dette forløb skal eleverne lære 
om fagbogens struktur. Eleverne 



skal lære at udfylde et VØL-
skema, søge informationer om et 
kæledyr og skrive deres egne 
fagbøger. 
 
 

April - Juni 
Klog på kineserlyden 
 
 
 
 
 
 
Annas himmel 
 
 
 
 
Ole Lund Kirkegaard 
 
 
 
 
Folkeeventyr 
 
 
 
 
De 120 ord 
 
 
 
 
Den sorte dame og dragen 

I dette forløb skal eleverne 
arbejde med kineserlyden. 
Eleverne skal bygge deres egen 
kineserlydsmaskine og skrive, 
læse og lytte til ord med 
kineserlyd. 
 
I dette forløb skal eleverne læse 
billedbogen ”Annas himmel” og 
arbejde med historiens handling 
og billeder. 
 
I dette forløb skal eleverne lære 
forfatteren Ole Lund Kirkegaard 
at kende og læse tre af hans 
gode historier. 
 
I dette forløb skal i lære om 
folkeeventyrets særlige 
kendetegn. Eleverne skal også 
skrive deres eget folkeeventyr. 
 
I dette forløb skal eleverne lære 
de 120 ord at kende. De 120 ord 
er de ord, som vi bruger 
allermest i vores sprog. 
 
I dette forløb skal eleverne lære 
at leve sig ind i og genfortælle en 
historie. Eleverne skal lære at 
samtale om teksten og bruge 
deres stemmer og kroppe til at 
udtrykke storskellige stemninger. 

Sommerferie Sommerferie Sommerferie 
   

 

 


