ÅRSPLAN FOR FAGET: Dansk

KLASSE: 4. SKOLEÅR: 2021/2022

LAVET AF: Louise Ambus Risbjerg

Materialer: Mango 1, Fandango 4, Clio dansk 4-6 kl., Klassesæt fra CFU, håndskrift træning, kopiark fra forskellige materialer på nettet og andre bøger.
Materialer fra SYMF og SOS børnebyerne.
Klassen har 7 dansk timer om ugen. Dobbeltlektionen om mandagen bruger vi individuelle bøger, træne håndskrift og stavning samt opsamling fra forrige
uge. Dobbeltlektion onsdag og fredag starter med 20 minutters frilæsning. Eleverne kan have en bog med hjemmefra eller låne en af vores bøger i klassen.
Resten af timen onsdag og fredag bruges på periodens emne. Onsdag i 5. time arbejder vi med grammatik, primært i Mango 1.
I løbet af året har vi fokus på dialogisk læring, PAF-cirklen og guldæsken.
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Forløb
Tema: Glæde og fællesskab ><
ensomhed og mobning.
Faglig fokus: sammenhæng mellem
tekst og billeder. Finde tema i en tekst.

36

Ispigen - billedbogsnovelle.
Digte for børn - digte.
Tema: Liv, død og kærlighed.
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Faglig fokus: Fortolkning.
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Fanden og mig - Roman.
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H.C.Andersens rejsekammeraten eventyr (læses højt)
Læsebånd: læse om vikinger.

Kompetenceområde
og mål
-Eleverne skal lære at finde tema i tekst.
-Eleverne skal lære om personkarakterstik; hovedperson,
biperson, indre og ydre karakterstik og dynamiske og statiske
personer.
-Eleverne skal lære om billedsprog og besjæling.
-Eleverne skal lære om digtopbygning bl.a. biodigt og rim.

-Eleven kan lave en handlingslinie.
-Eleven kan trække tråde tilbage til ældre fortællinger og eventyr.
-Eleven øves i sproglige vendinger og perspektivering og
fortolkning.

Materialer

Særlige dage i perioden

Fandango 4, kap 4 og 6.
Clio: opgaver til Ispigen.
CFU (9/8-6/9): Ispigen
(billedsbogsnovelle) og
Digte for børn
(digtsamling)
Clio: Vi i klassen.

9. august: første skoledag.

CFU (6/9-11/10): Fanden
og mig, Roman.

11. september: arbejdslørdag.

ucsyd - docplayer.
Ideer på tværs bog 46.
Fandango 4, kap 7.
H.C.Andersens eventyr:
rejsekammeraten.

25. august: Forældremøde med
fællesspisning og
generalforsamling.
2.-3. september: klasselærerdage.

13. september: fri.
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Fanden og mig
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EFTERÅRSFERIE
Tema: Synlig, usynlig, forvandling.
Fagligt fokus: eventyr.

Eleverne kan perspektivere til andre tekster med samme tema.
-Eleven skal kende forskellige eventyr og eventyrgenren.
-Eleven skal kunne læse mellem linierne.
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Tema: Venskab om plads til hinanden.
Faglig fokus: Formidle egne ideer og
gøre dem attraktive for andre.

-Det usynlige barn og
Mumimor.
-Ulvegrisen - fortællinger
om forvandling.
-Miraklet og andre
fortællinger om
forvandling.
CFU (1/11-29/11): Verdens
bedste vennemøbel.
SYMF: Enestående.

FAGDAGE OG JULETEATER 0.-1. kl.

Tema: Engle og fabler.
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Faglig fokus: Personkarakteristik.

50

-Eleven skal arbejde med kreativitet og innovation gennem
struktureret problemløsning.
-Eleven skal arbejde med design med fokus på venskab.
-Eleven deltager i samtaler om venskab, ensomhed og
fællesskab.

SYMF: øjeBlik

26. oktober: pædagogisk dag.
Forældrepasning.

4. november: åbent hus.
skolehjemsamtaler.
skolehjemsamtaler.

Verdens bedste vennemøbel tværfagligt med billedkunst.
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11.-14. oktober: fagdage.
15. oktober: trimdag.

FAGDAGE OG TRIMDAG
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30. september:
Formålsdebatmøde.

EMNEUGE OM VIKINGER
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-Eleven skal lave en personkarakteristik af deres engel fremstillet
i billedkunst.
-Eleven opnår kendskab til fabler, at de kan beskrive
dyre-hovedpersonerne, udtrykke sig om den indbyggede konflikt
og udlede morale.

Fandango 4, kap 1.
SYMF: Engle, en lille engle
fortælling hver dag.
SOS børnebyerne:
omvendt julekalender.

skolehjemsamtaler.
27. november: opførelse af
juleteater samt julemarked.
Tirsdag d. 23. nov. 9.30-11.30:
foredrag fra SOS børneby.
29. november: drama workshop på
LE. 9.00-13.00
1. december: juleklip.
13. december: lucia.

Drama workshop: -Eleven har viden om stemmens og kroppens
virkemidler og kropssprog.
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EMU: fabler

JULEFERIE
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10. januar: start efter jul.
12. januar: Stormøde.
Optakt til teater 2.-6. kl.
Terminsprøve/fagdage.
Teateruge 2.-6. kl..
20. januar: Forestilling.

OPTAKT TIL TEATER

TEATER 2.-6. KL.
3
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21. december: juleafslutning med
gudstjeneste.

Tema: Fastelavn og ro i livet

-Eleverne træner faglig læsning.
-Eleven kan skrive beskrivende tekst.

SYMF: Hvor finder man
ro?

Fagligt fokus: Faglig læsning
CFU (24/1-28/2): Faglig
læsning, blandet kasse.
Tværfagligt med NT.
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LÆSEPERIODE 0.-6. KL. MUSICAL 7.-9. KL.
VINTERFERIE
Faglig læsning

-Eleven kan bearbejde faglig tekst.

CFU: læsekasse.

25. februar: fastelavn.

Grammatik uge

-Eleverne arbejder med stavning og ordklasser.

Mango 1.

1. marts: pædagogisk dag.
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Tema: Hjælpe hinanen.

CFU (7/3-4/4): “..og
stjernerne er af guld”.

9. marts: temadag.
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Fagligt fokus: Berettermodellen.
komposition.

-Eleverne skal bruge berettermodellen til en tekst.
-Eleven skal skrive stikord og kunne genfortælle, samt skrive
referat.
-Eleven skal kunne redegøre for begrebet rammefortælling.

-Eleverne kan bruge tilbageblik og synsvinkel i en tekst.
-Eleven kan undersøge virkemidler i billeder.
-Eleven kan lave en grafisk tekst om en tidligere oplevelse.

Fandango 4, kap 5.
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..Og stjerne er af guld.
Tema: Barndom og rejse tilbage i
tiden.
Fagligt fokus: Grafisk Roman.
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projekt i 9. kl.

Fandango 4, kap. 3. samt
opgave i drev.

CFU (21/3-25/4): Lille
pigen fra
lolland. Grafisk Roman.

2. april: arbejdslørdag
4. april: fri.
studietur i 9. kl.

Opgaver i drev og på clio.
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PÅSKEFERIE
Tema: Monstre.
muligvis kirke besøg.

-Eleven skal stifte bekendtskab med monstre fra litteraturen,
bibelen, nordisk mytologi og dansk folkeovertro.
-Eleven skal opleve hvad understøttende musik gør for en
fortælling.
-Eleven skal arbejde med sætningsopbygning.

SYMF-monstre

Fandango 4, kap 2: Miljø

Fagligt fokus: Tekst typer/genre og
analyser.

-Eleven har viden om sammenhæng mellem virkemidler og
budskab i tekster.
-Eleven kan udtrykke sig om tekstens univers.
-Eleven kan læse mellem linjerne og lave en miljøbeskrivelse

Grammatik uge

-Eleven skal arbejde med synonymer.

Mango 1.

Faglig fokus: ældre tekster
Grammatik uge
Tema: Miljøet i en tekst

27. april: fagdag.
Mango 1.
10. maj: temadag.
11. maj: fodboldstævne.
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EMNEUGE - FESTIVAL
Opsamling på året, oprydning, klasselærerdage og sidste skoledag.

24. juni: sidste skoledag.

SOMMERFERIE

