Årsplan for skoleåret 2018-2019
Fag i 3.4. klasse
Lærer: Anna
Denne årsplan er sidst revideret d. 29/6

Generelt
Der er afsat 6*45 min.
For overordnet beskrivelse af faget dansk på Vejrumbro Fri henvises til fagbeskrivelserne i
faget.
Desuden er undervisningen tilrettelagt under hensyntagen til de færdigheds- og vidensmål
som Undervisningsministeriet har udstukket inden for dansk kompetenceområder:

3. og 4. klasse er en sammenlæst klasse med 2. klasse. Vi har i uge strukturen lagt vægt på
at klasserne får klasseavarende undervisning, der udfordre og tilgodeser eleverne på deres
klassetrin.
3. og 4. klasse arbejder med Fandango der er et nyt system for dem.

Ugestruktur

10.00-10.45

10.45-11.30

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

2. kl. Den
Anden Læsning

2. kl
Selvstændigt
arbejde

2. kl. Ida & Emil
(digitalt)

2. kl Fælles
emne

3.- 4. kl.
Skrivning

3.- 4. kl.
Grammatik

3.- 4. kl.
Fandango

3.- 4. kl. Fælles
emne

2. kl Fælles
emne

2. kl. Grammatik

3.- 4. kl. Fælles
emne

3.- 4. kl.
Selvstændigt
arbejde

Årskalender

Uge 33
Dato: 13. august - 17. september

Første skoledag mandag d. 13. august

Opstart
Antal lektioner: 2

Eleverne får bøger og vi snakker/skriver om hvad de har lavet i sommerferien. Vi kommer til at
introducerer deres læse- og arbejdsbøger.

Uge 34 - 36
Dato: 20. august - 7. september

Troldepus
Antal lektioner: 6

Indhold
Vi læser bøgerne skrevet af Dines Skafte Jespersen, der handler om Troldepus der er en karakter
som oplever en masse i de forskellige titler.
Vi arbejder med forskellige læringsmål, der omfatter personkarakteristik, miljø, tema og billeder.
Læringsmål

Eleverne:
●
●

kan gengive hovedindholdet af tekster til klassetrinnet
har viden om fortællende og informerende teksters struktur

Materiale
Vi bruger bøgerne om Troldepus, samt opgaveformuleringer fra Fandango 3. klasse. Vi vil se film
om Troldepus.

Uge 37 - 40
Dato: 10. september - 5. oktober

Fotografering tirsdag d. 11. september

Tabsrejse
Antal lektioner: 7

Indhold
Vi vil snakke om hvad der ville ske i hverdagen hvis eleverne mistede nogle af de ting som er
hverdagsting for dem f.eks. fjernsyn, computer, vaskemaskine o.a.
Læringsmål
Eleverne:
●
●
●
●
●
●

kan veksle mellem at lytte og ytre sig
har viden om turtagning
kan kombinere tekst og baggrundsviden til at skabe sammenhængende forståelse
har viden om enkle refleksionsspørgsmål
kan forbinde tekstens emne med egen viden, erfaring og ideer
kan anvende it til hverdagskommunikation

Materiale
Fandango 2, side 34 og 35.

Uge 41
Dato: 8. oktober - 12. oktober

Emnedage: mandag - torsdag
Skolernes Motionsdag fredag d. 12. oktober

Uge 42
Dato: 15. oktober -19. februar

Efterårsferie

Uge 43 - 50
Dato: 22. oktober - 14. december

Fagdage onsdag: d. 7. november, d. 14. november og d. 21. november

Juleklip fredag d. 23. november
Luciafest fredag d. 14. december

Eventyr
Antal lektioner: 16

Indhold
Vi vil fordybe os i genren eventyr med særligt fokus på H.C. Andersen, hvor vi vil læse, høre, se og
skrive om genren. Vi vil arbejde med handlingsbroen, opbygningen i eventyr og virkemidler. Vi vil
arbejde med personkarakteristik, tema, miljø, komposition,fortællere og synsvinkler.
Vi vil fokuserer på gruppearbejde, for at eleverne bliver bedre til denne læringsform.
Eleverne laver afslutningsvis et eventyr manuskript, som de skal øve og fremvise i form af et
dukketeater.
Læringsmål
Eleverne:
● kan samtale om teksters budskaber
● har viden om teksters påvirkende funktion
● har viden om eventyrgenren og at der er forskel på folke- (Br. Grimm) og kunsteventyr
(H.C. Andersen).
● kan udarbejde enkle tekster med titel, start, midte og slutning
● kan præsentere sit produkt i nære sammenhænge
● kan lege med sprog, billeder og fortælling
● kan følge forløbet i en fortælling
● kan veksle mellem at lytte og ytre sig
● kan deltage i rollelege og rollespil

Materiale
Vi vil bruge H.C Andersens samlede værker, både i tekstform og i film. Vi vil bruge Fandango 3.
klasse til læring om fagdidaktiske begreber. Vi vil introducere dem for Bdr. Grimm.

Uge 51
Dato: 17. december - 21. december

Juleafslutning torsdag d. 20. december
Juleferie fra fredag d. 21. december

Jul
Antal lektioner: 1

Indhold
Vi skal høre en julehistorie.
Læringsmål
Eleverne:

●

Kan lytte til højtlæsning

Materiale
Et juleeventyr.

Uge 52
Dato: 24. december -28. december

Juleferie

Uge 1
Dato: 31. december - 4. januar

Juleferie til onsdag d. 2. januar

Emne
Antal lektioner: 1

Indhold
Vi skal høre hvad eleverne har lavet i deres ferie.
Læringsmål
Eleverne:
●

kan veksle mellem at lytte og ytre sig

Materiale
Deres historier.

Uge 2, 3,
Dato: 7. januar - 18. januar

Astrid Lindgren
Antal lektioner: 8

Indhold
Vi vil arbejde med forfatteren Astrid Lindgren og hendes verden. Vi skal opleve forskellige
fortællinger og vil fokusere på gruppearbejde. Vi vil arbejde med historiernes miljø og tema.
Læringsmål
Elever:
●
●
●

kan lege med sprog, billeder og fortælling
kan følge forløbet i en fortælling
har viden om forskelle og ligheder ved enkle danske og svenske ord og udtryk

●

kan tale om teksters temaer

Materiale
Højtlæsning af: “Suser min lind, synger min nattergal” Link: https://vimeo.com/89380184

Uge 4
Dato: 21. januar - 25. januar

Projektuge

Uge 5, 6
Dato: 28. januar - 8. februar

Test
Antal lektioner: 4

Vi tester eleverne i daskfaglige standpunkter.

Uge 7
Dato: 11. februar -15. februar

Vinterferie

Uge 8 - 9
Dato: 18. februar - 1. marts

Fastelavn fredag d. 22. februar.

Astrid Lindgren - fortsat emne
Se beskrivelse ved uge 2-3.

Uge 10 - 15
Dato: 4. marts - 12. april

Forældrestyret emnedag tirsdag d. 19. marts
Påskeløb fredag d. 12 april

Opdagelsesrejsende
Antal lektioner: 11

Indhold
Vi skal arbejde med forskellige opdagelsesrejsende og læser fagbøger der omhandler emnet. Vi vil
arbejde med personer og lave plancher om dem, og lave fremlæggelser omhandlende personerne.

Vi vil vægte gruppearbejde.
Vi vil kigge på:
Leif Den Lykkelige.
Columbus.
Roald Amundsen.
Marco Polo.
James Cook.
Læringsmål
Eleverne:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

kan forberede læsning gennem samtale i klassen
kan forstå betydningen af indholdsord i konteksten
kan gengive hovedindholdet af tekster til klassetrinnet
kan forbinde tekstens emne med egen viden, erfaring og ideer
kan formulere undrespørgsmål
kan præsentere sit produkt i nære sammenhænge
har viden om måder at sammenligne tekster med egne oplevelser og andres liv.
kan udpege centrale elementer
kan udvælge de rette informationer til videre brug

Materiale
Vi vil bruge bøger fra biblioteket omhandlende opdagelsesrejsende.
Vi vil bruge atlas til at kortlægge ruter og lande.
Vi vil bruge sider fra Historie 5.

Uge 16
Dato: 15. april - 19. april

Påskeferie

Uge 17 - 21
Dato: 22. april - 26. april

2. påskedag mandag d. 22 april
St. Bededag fredag d. 17. maj

Fagbøger
Antal lektioner: 10

Indhold
Eleverne skal bruge de små fagbøger til at tilegne sig individuel viden om et emne de selv ønsker
at fordybe sig i. Vi vil vægte individuel arbejde, og styrke eleverne i at arbejde fokuseret og
selvstændigt.
Læringsmål
Eleverne:
●

kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg

●
●
●
●
●
●

har viden om teksters sværhedsgrad
kan identificere ukendte ord i tekst og tale
kan forstå betydningen af indholdsord i konteksten
kan gengive hovedindholdet af tekster til klassetrinnet
kan forbinde tekstens emne med egen viden, erfaring og ideer
kan forholde sig til tekstens emne

Materiale
De små fagbøger fra Gyldendal.

Uge 22
Dato: 27. maj - 31. maj

Lejrskole mandag - onsdag
Kr. Himmelfartsferie torsdag og fredag

Uge 23 - 25
Dato: 3. juni - 21. juni

2. Pinsedag mandag d. 10. juni
Dyrskue tirsdag d. 18. juni

Modig
Antal lektioner: 5

Indhold
Vi skal se filmen Modig, og behandle filmen ud fra visse kriterier. Vi skal snakke om følelserne, og
familierelationer. De skal inden introduceres for bestemte emner de skal holde øje med i filmen.
Læringsmål

Eleverne:
● har viden om begyndelse, midte og slutning
● kan deltage i enkel fortolkning
● kan sætte sig ind i afsenderens og modtagerernes oplevelse af kommunikationen
Materialer:
Dramafilm: Modig, 2012

Uge 26
Dato: 24. juni - 28. juni

Sidste skoledag fredag d. 28. juni

Opsamling og afslutning
Antal lektioner: 2

Indhold
Vi evaluerer samlet på klassen.

