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Årsplan Idræt 1.a

Årsplanen tager udgangspunkt i forenklede fælles mål efter 2. klasse. Færdigheds- og vidensmål vil bruges til at tage udgangspunkt i specifikke emner/forløb,
mens kompetenceområderne vil overlappe flere emner og er derfor mere generelle. Der vil igennem alle forløb være fokus på at eleverne deltager aktivt og
har lyst til at blive bedre og få mere viden.

De tre kompetenceområder og kompetencemål:
1) Alsidig idrætsudøvelse.

- Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg
2) Idrætskultur og relationer.

- Eleven kan samarbejde om idrætslige aktiviteter og lege
3) Krop, træning og trivsel.

- Eleven kan beskrive reaktioner på fysisk aktivitet

Årsplanen er en vejledende plan, der er fleksibel, således at ændringer meget vel kan forekomme, hvis klassen eller jeg skulle få gode idéer i løbet af
skoleåret.

Aktivitet/emne/uge Færdigheds- og vidensmål Læringsmål for
undervisningsforløb

Tegn på læring når eleven: Evaluering

Uge 32 - 37

UDE

Gamle lege
Skolegårdslege
Langbold
Rundbold
Stafetter

Uge 35
Fagdage

Samarbejde og ansvar

- kan samarbejde i par
eller mindre grupper
om idrætslege

- har viden om
samarbejdsmåder

- kan respektere regler
og aftaler for
idrætsaktiviteter

- har viden om regler og
aftaler for

- Lære at kunne fastholde
og udvikle sin forståelse
for samspil, relationer og
fællesskab.

- Kunne i grupper
samarbejde om en
leg/spil.

- Kunne overholde regler i
en leg eller et spil

Eleven :
- viser overvejelser

omkring
videreudvikling af spil

- lytter til og følger
instrukser  

- respekterer, hjælper og
giver plads til andre

Hvad vil det sige at være
fair?

Hvad skal der til, for at en leg
fungerer?

I hvilke lege var det vigtigt at
samarbejde i?

Hvad betyder samarbejde?
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idrætsaktiviteter - Have viden om, hvad
fairplay betyder

Uge 38 - 41

INDE

Aktiviteter med
småredskaber / jeg-,
du- og vi-lege

Uge 41
Tirsdag - Fagdag
med MI

Motionsdag fredag

Redskabsaktiviteter

- kan udføre
grundlæggende
gymnastiske
bevægelser

- har viden om
grovmotoriske
bevægelser på gulv

Fysisk aktivitet

- kan samtale om
følelser, der kan opstå
ved fysisk aktivitet

- har viden om hvile- og
arbejdspuls

- kan deltage i
opvarmning

Kropsbasis

- kan spænde og
afspænde isolerede
kropsdele

- kan fastholde balance i
enkle øvelser

- har viden om balance -
variationer

Øve og kontrollere
grundlæggende/funktionelle
bevægelser og balancer, herunder

- sidde/stå
- krybe/kravle
- gå/løbe
- hoppe/hinke
- afsæt/landing
- bøje/strække
- dreje/rotere/svinge
- kaste/gribe
- udføre statiske og

dynamiske bevægelser

- Kunne samarbejde i par
eller mindre grupper

Eleven:

- forsøger tydeligt at
gøre sit bedste

- samarbejder

- deltager i lege med
småredskaber

- viser og kontrollerer
grundlæggende
bevægelser på gulv

Spørgsmål og refleksion

undervejs i forløbet
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Uge 43 - 47

INDE

Boldspil og boldbasis

Badminton/Hockey
og Ball bouncer

Uge 44
Onsdag - fagdag MI

Boldbasis og boldspil:

- kan modtage og
aflevere forskellige
boldtyper

- har viden om
grundlæggende kaste-
og gribeteknik

- Forbedre sig i øvelser
med kropsrotation
kan ramme en ballon over
hovedet med forhånd og
baghånd

- Kunne holde balancen i
kasteøvelser

- Kunne kontrollere en
fjerbold med ketsjeren

- Kunne lave retnings- og
temposkift

- Kunne slå forskellige slag
med en badmintonketsjer

- Kunne anvende fagord og
begreber

- Have viden om enkle
fagord og begreber

Eleven :

- kan udføre
badmintonslag med
ballon

- kan balancere med en
bold på ketsjeren og
løbe med den uden at
tabe bolden

- kan ramme ballonen
over hovedet
(overhåndsslag)

Fokus på samarbejdet

Fokus på udvikling af
hånd/øje koordination
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Uge 48 - 50

INDE

Boldlege og småspil

Dødbold
Jægerbold
Høvdingebold

Uge 48
Juleklippedag-onsdag

Uge 51-52
Mandag - almindelig
DerfeterJuleferie

Boldbasis og boldspil

- kan modtage og
aflevere boldtyper

- har viden om
grundlæggende kaste-
og gribe teknik

- kan spille bold med få
regler

- har viden om enkle
regler i spil med bold

Samarbejde og ansvar

- kan samarbejde i par
eller mindre grupper
om idrætslege

- har viden om
samarbejdsmåder

- Gøre sig erfaringer med
forskellige boldlege og
boldspil

- Afprøve og kontrollere
grundlæggende
bevægelser
(gå,løbe,hoppe…) under
anvendelse af bold

- Deltage i spil med
overholdelse af enkle
regler og vise fair-play

- Kunne udføre aflevering
og modtagning.

Eleven:

- forklarer underhånds-
og overhåndskast.

- forklarer og eller viser,
hvordan man griber
forskellige typer bolde
og hvad boldens fart
og bane betyder for
modtageren.

- kan kaste og gribe på
forskellige måder.

Fokus på samarbejdet

Fokus på gribe og kaste

.
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Uge 1-6

INDE

Redskabsaktiviteter/
akrobatik

Musik og bevægelse

Rim og remser

Sanglege

Uge 4
Mandag almindelig

Andre dage -
alternative dage

Uge 7
Vinterferie

Redskabsaktiviteter

- har viden om
grovmotoriske
bevægelser på gulv og
redskaber

- kan udføre
grundlæggende
gymnastiske
bevægelser

- kan anvende
gymnastikredskaber

- har viden om
gymnastikredskaberne
s navne og
anvendelse

Dans og udtryk

- kan bevæge sig
rytmisk til variation af
musikformer

- har viden om kroppens
grundlæggende
bevægelsesmulighede
r

- kan skabe enkle
kropslige udtryk med
bevægelse

- har viden om brug af
tid og kraft i
bevægelsesudtryk

- Kunne spænde i kroppen.

- Kunne lave en forlæns og
baglæns kolbøtte.

- Kunne fortælle om
redskabsgymnastikkens
historie.

- Tumle sig selv og
hinanden

- Kende til og anerkende
fysiske forskelle mellem
sig selv og andre

- Følge takt

- Føle stemning i musik.

- Lave bevægelse til musik

Eleven:

- Viser forståelse for/
evner kropsspænding.

- Kan udføre
grovmotoriske
bevægelser på gulv og
på redskaber

- kan bevæge sig med
fortrolighed på
forskellige typer
redskaber fx hårde,
bløde m.fl.

- kan bevæge sig og
udtrykke sig til musik.

- kan grovmotoriske
bevægelser til
musikken.

- kan fornemme rytme
og takt.

Spørgsmål og refleksion
undervejs i forløbet

Fokus på at eleverne tør at
give sig i kast med, at
forbinde musikken og deres
kroppe
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Uge 8-13

INDE

Fodbold - fra boldleg
til spil

og

Kidsvolley

Uge 9
Mandag - fastelavn
Tirs-fredag -
emneuge

Boldbasis og boldspil

- kan modtage og
aflevere boldtyper

- har viden om
grundlæggende
kaste-, gribe og
sparketeknik

- kan spille bold med få
regler

- har viden om enkle
regler i spil med bold

- Gøre sig erfaringer med at
løbe og drible med bolden

- Opleve bevægelse og
kontrol af egen krop i
afgrænsede områder

- Forholde sig til andre
deltagers bevægelse og
bolde

- Afprøve og øve
indersidespark, skud og
finter

- Gøre erfaringer med de
tekniske krav for at
fodboldspil kan lykkes

- Kaste og gribe uden
specifikke krav

- Afprøve forskellige kaste-
og gribeteknikker

Eleven:

- udviser tegn på glæde
ved leg med
bevægelse

- genvinder hurtigt
balancen efter fald
eller kontakt med
andre/andet objekt

- udviser nysgerrighed
under forandringer

- følger spillets regler

- kan gribe forskellige
typer kast.

Reflekterer over følgende:
Hvorledes forskellige
bevægelser er relevante i
forhold til at kunne spille
fodbold?
Er det rart at bevæge sig?
Hvornår/hvornår ikke?
Hvorfor bliver man glad af at
lege?

Uge 14 - 20

INDE

Boldspil, boldlege og
småspil

Uge 14 - Påske

Uge 15
Mandag - Påske

Samarbejde og ansvar

- kan samarbejde i
mindre grupper om
idrætslege

- har viden om
samarbejdsmåder

- Lære at kunne fastholde
og udvikle sin forståelse
for samspil, relationer og
fællesskab.

- Kunne i grupper
samarbejde om en leg/et
spil.

- Kunne overholde regler i
en leg eller et spil

- Have viden om, hvad

Eleven:

- viser overvejelser
omkring
videreudvikling af spil

- lytter til og følger
instrukser
 

- respekterer, hjælper og
giver plads til andre

Hvad vil det sige at være
fair?

Hvad skal der til, for at en leg
fungerer?

I hvilke lege var det vigtigt at
samarbejde i?

Hvad betyder samarbejde?
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Uge 18 Fagdage
Onsdag - MI

Uge 20
Forårsferie

fairplay betyder

Uge 21 - 24

UDE

Atletik
Løbe
Springe
Kaste

Løb, spring og kast

- kan løbe, springe og
kaste

- har viden om
variationer inden for
løb, spring, kast

- kan udføre enkle
former for løb, spring
og kast

- har viden om enkle
bevægelsesprincipper
for løb, spring og kast

- Kunne forklare, hvordan
man kaster overhånd- og
underhåndskast

- Kunne sprinte.

- Kunne forklare teknikker,
som gør spring mere
effektivt/længere/højere.

Eleven:

- viser lyst til forbedring.

- kan følge instrukser og
udføre bevægelsen
rigtigt.

- kan vælge
hensigtsmæssig
mellem forskellige
former for kast.

- kan sammenkoble
tilløb og kast
hensigtsmæssigt.

- kan forklare, hvad man
skal gøre for at springe
langt og for at springe
højt.

Testes gennem aktiviteterne

Lytter til gruppernes sparring
og iagttager elevernes kast,
løbestil og spring.
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Uge 23 - 24

UDE

Slagboldspil
Multirundbold

Uge 25
Emneuge

Samarbejde og ansvar
- kan samarbejde i

mindre grupper om
idrætslege

- har viden om
samarbejdsmåder

Normer og værdier
- kan respektere regler

og aftaler for
idrætsaktiviteter

- har viden om regler
om regler og aftaler for
idrætsaktiviteter

- kender til gamle lege og
deres regler.

- kan videreudvikle en leg.

- viser overvejelser om
videreudvikling af spil

- lytter til og følger
instrukser  

- respekterer, hjælper og
giver plads til andre

Fokus på samarbejdet


