
YG rammeplan – forår 2020 

Uge 2-4 – Badminton Jeg har viden om, hvordan jeg 
skal holde på en ketsjer. 
 
Jeg ved hvordan man server.  
 
Jeg har bekendtskab til, hvilke 
bevægelsesmønstre der indgår i 
badminton.  
 

Vi møder første gang en 
idrætsgren med ”forlænget” 
arm. Vi arbejder med forskellige 
arbejdsmetoder for, hvordan 
man kan ramme en fjerbold og 
hvilke bevægelsesmønstre der 
indgår i badminton.  

5-6 – Kids volley  Jeg kan indgå i et spil ved at følge 
regler og aftaler  
 
Jeg ved at ballonen kan hjælpe 
på min kaste- og gribeteknik og 
den kan hjælpe mig i at træne 
forskellige volley slag.  

Vi bruger ballonen som 
erstatning til bolden. Vi arbejder 
med forskellige slag, kaste- og 
gribe øvelser. Dernæst skal vi 
lære om regler og tekniker i Kids 
volley 1.  

Vinterferie   

8-9 – Kids volley   - \\   -  I den sidste del af Kids volley-
forløbet vil vi afprøve spillet og 
opnå en succes ved at spille kids 
volley 1, således alle børn er 
aktive og opnår spilleglæde.  

12-14 – MBU  Jeg kan bevæge mig rytmisk til 
forskellige musikformer.  
 
Jeg ved at min krop kan bevæge 
sig på mange forskellige måder.  
 
Jeg har viden om at kraftig og 
lette bevægelser kan give nogle 
forskellige udtryk 

Vi bevæger til musikkens rytme. 
Bestemmer musikkens rytme for 
hurtig man bevæger sig? 
Hvordan bevæger vi os fra gulv 
og helt op på tæerne? 

Påskferie (uge 15)   

Skolens fødselsdag (uge 16)   

17-20 – fod til bold og hånd til 
bold  

Jeg har viden om forskellige 
kaste- og sparke teknikker.  
 
Jeg har viden om de 
grundlæggende regler i fodbold 
og hånd. 

Vi arbejder med motorikken 
igennem boldspil. Mon man kan 
sparke til en bold med det 
modsatte ben og kaste med den 
modsatte arm? Vi skal igennem 
en handlebane, hvor børnene 
blive udfordret på at kaste, gribe, 
sparke og tæmme.  

Fælleslejr (uge 21)   

Uge 22-24 – Atletik  Jeg kan løbe, springe og kaste.  
 
Jeg har viden om forskellige 
bevægelsesprincipper inden for 
spring, kast og løb.  

Vi skal besøge OL-verdenen og 
afprøve en af de ældste 
idrætsgrene. Vi skal prøve og 
kaste længere end en Gorilla, 
løbe hurtigere end Usain Bolt og 



springe længere end en 
kænguru. Måske får man et 
diplom med hjem til 
opslagstavlen?  

Uge 25-26 – ”Året der gik”   Hvad blev vi mest opslugt af i 
løbet af året, hvad har vi lyst til 
at prøve igen?  

 


