
 

                                                                                                                 
  Her har hjertet plads 

     
Øster Alle 16, Strib 5500 Middelfart Tlf.: 64 40 17 9 

Arbejdsark til fokuspunkt for læreplanstema. 
Periode:  januar og februar 2016  

Læreplans tema: Sprog      
Månedens konkrete tema: Rim og remser 

 

Sammenhæng: 
Hvorfor vil vi arbejde med dette tema, Hvad er 
det vi vil gøre noget ved? 
 

Vi vil sætte fokus at lytte og rytmen i sproget. 
Samt gøre børnene opmærksomme på forskellige 
tonelejer, da vi har nogle børn der taler temmelig højt, 
på trods af at det ikke er nødvendigt i den kontekst de 
befinder sig i. 
 

Mål: 
Hvad vil vi gerne opnå? 

Styrke børnenes ordforråd og fortæller evne. 
Vi ønsker at børnene viser nysgerrighed og interesse i at 
lege med ordene.  
Passe på stemmen 

Eventuelt Delmål: 
 

Gennem sproglig udvikling styrkelse af 
selvværdet/selvtilliden. 

Tegn: 
Hvilke tegn vil vi konkret se som bevis på at vi er 
på vej mod målet? 
 

At børnene bruger ordene og leger med dem de har 
lært. 

Tiltag: 
Hvad vil vi gøre for at nå målet: 
 
 
 
 

Tiltag 1. 
Vi vælger 
ugens rim, 
printer det ud 
og gør det 
synligt og 
tilgængeligt. 

Tiltag 2. 
synger og læser 
rim, leger med høj 
og lav- hurtigt og 
langsom 
stemmeføring. 
 

Tiltag 3. 
Vi laver en bog 
med egne rim og 
remser. 
 

Tiltag 4 vi laver 
blæsebilleder for 
at styrke 
mundmotorikken. 

Forældresamarbejde: 
Hvad vil vi gerne samarbejde med forældrene 
om? 

Børnene skal sammen med forældrene finde et rim som 
de kan tage med, man må godt lave det selv, det kan 
også være et fra forældrenes ungdom 

Dokumentation: 
Hvordan vil vi dokumentere? 
Hvor vil vi dokumentere? 
Hvad vil vi dokumentere? 
Hvem vil vi dokumenter, gruppe eller individ? 

 
Rim og remser, blæse billeder og egen bog, billeder. 
På væggene i hele huset. 
Børnenes værker og leg med ordene. 
Gruppe. 

Evaluering: 
Hvordan vil vi evaluere? 
 
Hvornår vil vi evaluere? 
 
 

 
Vi evaluerer enkelte aktiviteter med vores skema, samler 
op på det overordnede evalueringsskema  på p-møde d 
25.2.2016. 
 

 


