Helle Spring Hansen

Reventlow Lille Skole
Årsplan 2018/19
Dansk:
3. klasse
Uge
33

34 - 38

39 - 41

42
43- 47

Emne
Velkommen tilbage. Intro til de
forskellige it redskaber (Clio Online,
Padlet, mm.) vi skal arbejde med i
gennem året. Bogudlevering.
Gennemgå årsplanen
Manga. I dette forløb skal I lære
mangagenren at kende. I skal lære at
genkende tegnestilen og genrens
virkemidler. I skal undersøge billeder
fra "Taynikma", og til sidst skal I lære
at tegne manga, så I kan lave jeres
egen tegneserie.
Grammatik kursus 1
Tegnsætning. I dette forløb skal I
lære om tegnene punktum,
spørgsmålstegn og udråbstegn
Aktiv rundt i DK
Efterårsferie
Ordsprog og talemåder. I denne
aktivitet skal I arbejde med
ordsprog og talemåder. I skal lære,
hvad forskellen er på de to grupper
af udtryk, I skal tegne en talemåde,
og så skal I afprøve jeres viden om
danske ordsprog.
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48 – 51
52
2- 5

6
7
8 - 10
11 - 15
16
17– 21

22- 24

25 – 26
(RLS games)

Juledansk/ krybbespil
juleferie
Værkforløb: "Antboy" I dette forløb
skal I læse første bog i serien om
Antboy. I skal blandt andet arbejde
med jeres forståelse af bogen, når I
laver tegneserier, dramatiserer,
skriver logbog og producerer
bogtrailere
Uge sex, fastelavn
Vinterferie
Værkforløb: ”Antboy”
Grammatik kursus 2
Påskeferie
I eventyrenes verden. I dette forløb
skal I arbejde med de to
eventyrgenrer folkeeventyr og
kunsteventyr. I skal lære både
forskelle og ligheder mellem de to
genrer at kende, og så skal I lære
om, hvordan H.C. Andersens liv og
forfatterskab går igen i et af hans
eventyr. I skal også skrive jeres
egne moderne eventyr og læse op
af dem i en oplæsningslounge
Sprog og kommunikation. I dette
forløb skal I lære at deltage i en
dialog. I skal også undersøge,
hvordan I kan bruge jeres
kropssprog, når I taler med andre.
Lave projekter/emner færdig.
Oprydning og bogaflevering.
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Hele Året:
Dansk: 3. og 4. kl.
2017/18
Læsning:
Skrivning:
Skriftlige opgaver:

Læsebog, frilæsning, fagbøger og
digitale undervisningsportaler.
Diktat, staveord og skriv pænt bog
(håndskrift og rutine) IT.
Stil, enkelte månedsopgaver.
Opgaver på kopi. Arbejdsbog,
staveord og boganmeldelser.
Opgaver på undervisningsportaler.
Grammatikværksted 1 og 2
Tid til læseforståelse

Formål med undervisningen:
Elevernes læselyst stimuleres og de styrker og nuancerer deres
læsefærdigheder, hvorfor læsning hver dag stadig er
hensigtsmæssigt.
Eleverne bliver bedre til at bruge talesproget, til at fremlægge
og strukturere en samtale i gruppen. Elevernes sproglige viden
udbygges og de udvikler deres stave- og skrive kunnen.
Eleverne oplever, udforsker og erfarer gennem arbejde med
sprog, litteratur, kommunikation og læringsstile. Eleverne skal
blive i stand til at kunne genkende og udpege særlige træk ved
en fortællende tekst. Eleverne skal blive i stand til at skrive en
fortællende historie, hvor der er fokus på komposition,
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fortællertype og sproglige billeder samt anvende tillægsord til at
forstærke stemningen i teksten.
Eleverne arbejder meget med IT fx Clio Online, Delta, Superbog
fra Alinea, EMU, padlet mm.
Jeg arbejder så vidt mulig efter planen, men der kan naturligvis
opstå uforudsete situationer, som gør at det kan blive
nødvendigt med mindre justeringer.
Skrevet af:
Helle Spring Hansen
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