Læreplaner
Sprog

Børnehave
Børnehave

Jeg kan lære at:

Hvor/hvornår kan jeg gøre det:

- Kommunikere med andre og gøre mig
forståelig
- Se på og lege med bogstaver
- Bruge mit kropssprog
- Sætte ord på mine tanker, følelser, oplevelser
og handlinger
- Blive god til at fortælle
- Forstå engelske ord

- Når vi spiser
- Når vi har samling
- Når vi spiller spil
- Når jeg bliver sur eller er glad
- Når de voksne læser/fortæller historier
- Når vi synger
- Når vi har fællessang om fredagen
- Når jeg leger med de andre børn
- Når jeg lytter til de andre børn og venter på,
at det bliver min tur
- Når jeg kigger på store bogstaver
- Når vi har “engelskundervisning”

Jeg kan øve mig ved at:

Jeg kan øve det sammen med:

- Sige rim, remser og synge
- Samtale
- Fortælle om oplevelser i rundkredsen
- Tegne, male og sætte ord på det, jeg har lavet
- Genfortælle og fortælle historier
- Sætte ord på følelser
- Lytte til de andre børn og voksne
- Lytte til de voksne læse bøger højt
- Lytte til de engelske ord, når de bliver oversat til
dansk.

- Mine kammerater
- De voksne
- Mig selv (alene)
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Det kan de voksne bruge:

Mål/tiltag:

- Sprogvurderinger
- Skoleparathedstest
- Gå foran ved at øve sprogfærdigheder,
færdigheder, ordforråd, sprogforståelse,
fortælling og kommunikative færdigheder.
- Gå ved siden af ved at støtte vores initiativer
- Gå bagved ved at observere vores leg med
sproget

- De voksne laver mål og tiltag inden vi alle går i
gang med en aktivitet, så de ved, hvad de gerne
vil se hos alle børnene

Jeg kan øve mig ved at:

Evaluering:

- Når jeg mestre de udfordring jeg havde. Det gør
de ved at iagttage mig, sætte billeder op af mig,
lave praktiske fortællinger og handle på det, de
ser.
- De kan snakke med min forældre om at de også
synes, jeg er blevet bedre til sprog og spørge, om
de har nogen gode ideer.

- Det gør det voksne på stue/personalemøder

