Årsplan idræt i 7.-9. Klasse 2021-2022
Fagformål med idrætsfaget:
Stk. 1. Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idræts- lige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab til
alsidig idrætskultur og udvikle lyst til bevægelse. Idrætsfaget skal give eleverne erfaring med og indsigt i idrættens betydning for sundhed
og trivsel samt i samspillet mellem samfund og idræts- kultur.
Stk. 2. Eleverne skal gennem alsidig idrætspraksis have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle
forudsætninger for at forstå̊ betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund og den verden, de er en
del af. Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur.
Stk. 3. I faget idræt skal eleverne udvikle forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå̊ i et forpligtende fællesskab.
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Tema: Sundhed og trivsel – verdensmål nr. 3

Der arbejdes med inspiration fra bogen ”Tjek på idræt 7.-9.”, adgang til protalen http://idraet7-9.gyldendal.dk/ samt
diverse teorier, som skal fremme forståelsen mellem øvelserne og teorien bag. Der arbejdes også ud fra de forskellige
”måtter” med boldspil og boldbasis, dansemåtten og kropsbasis-måtten. Eleverne introduceres til Labans teori
omkring dans og udtryk.
Der arbejdes målrettet mod en evt. idrætsprøve. I dette skoleår, arbejdes med temaerne: Idræt og kultur, idræt og
fællesskab samt idræt og sundhed.
Eleven kan kun fritages for idræt, hvis der gives besked fra hjemmet.
Hvis idræt udtrækkes som prøve i 9. Klasse, skal ALLE deltage, uanset skader mm.
Det forventes:
- at alle medbringer passende tøj og sko. Både når vi er udenfor og indenfor.
- Alle accepterer hinandens forskelligheder.
- At der udvises fairplay og godt kammeratskab.
- Alle bader efter idræt

Ret til ændringer forbeholdes.
Dorthe Zacho og Michael Petersen, august 2021

