PLANERING
Ämne/ämnen: Svenska
Årskurs/termin: År 1/ ht- 2016
Undervisande lärare: Johanna Yman, Eva Svenningsson
Inledning
Under höstterminen kommer vi att träna på bokstäver och den första läs- och skrivinlärningen. Vi kommer ägna
oss åt högläsning och arbeta med läsförståelse. Eleverna kommer att få tillfälle att berätta i bild, tal och för de som
kan i skrift.

Syfte - Förmågor i kursplanen/kursplanerna eleven ska utveckla
Genom undervisningen i svenska ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att
•

kommunicera i tal och skrift

•

läsa och höra skönlitteratur

Konkretiserade mål – Centralt innehåll och de förmågor eleven ska utveckla
I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att känna igen och använda bokstäver. Du kommer
att få träna på att känna igen några korta ord och själv kunna läsa och skriva ljudenliga ord. Du kommer även få
utveckla din förmåga att lyssna aktivt vid högläsning samt berätta inför grupp.
De elever som kommit längre i sin läsutveckling får möjlighet att vidareutveckla både sin läsning och skrivning
utifrån sin nivå.

Kunskapskrav och bedömning
I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du kan
•

lyssna och följa med i handlingen vid högläsning

•

berätta i liten grupp och lyssna på andra

•

kunna läsa några enstaviga ord och förstå dem

•

kunna de bokstäver som klassen gått igenom

•

kunna skriva sitt namn och skriva av bokstäver och ord

•

använda bilder, tecken och symboler för att berätta

Bedömningen sker fortlöpande under arbetes gång genom observationer och elevarbeten. Vi arbetar utifrån målen
i ”Nya språket lyfter” och Skolverkets bedömningsstöd i svenska för åk 1-3.
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Undervisning
För att du ska få möjlighet att lära dig ovanstående ska vi på lektionerna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lyssna på högläsning
träna på att återberätta och berätta
arbeta med bokstäver
skriva och ljuda fram ord
träna på att känna igen vanliga ord
jobba med rim, ramsor och ordlekar
jobba med gemensamma texter
arbeta i våra arbetsböcker
skriva dagbok
efter hand arbeta med läs-schema
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