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3.- 10. klasse

Årsplan



DANSKFAGLIGHED

Li t teratur for løb

Grammat ik

Astr id  L indgren  værksteder
Garmanns  hemmel ighed
Victor  på  holdet
Digte
Stephen Hawking
Rosa  Parks
Garmanns  hemmel ighed
Dronning  Margrethe  2 .
Mit  spøgelseshus
Hal loween værksteder

 

3. - 4. klasse

Årsplan

Årst ider  og  mærkedage

Stavekursus
Dobbel tkonsonant
Ordklasse  k l ip
Ordklasse  nedfa ld
Navneordsbingo
Antonym fodbolde
Navneordskort

Skr i f t l ighed
Lidt  om mig
Dagbog som genre
Ef terårs  skr ivekort
Skr iv  med sanserne
Brevet  som genre
Histor ie  s tar ters
Skr iv  løs
Skr iv !

Mors  dag
Sommerpakke  1  og  2
Ef terårshæftet
Påskehæftet

Ugent l ige  gentage lser  
Ugens  ord
Dr i l lep ind ordskyer
Personer  du  bør  kende

 

Inst rukt ions læsning
Boganmeldelser
Talemåder/ordsprog

Lidt  om mig
Brev  t i l  mig  se lv
Rol lemodel
Dagbog
Mit  s t jernefor løb

Diverse

Læselyst  og  forståe lse

Alle nævnte opgaverAlle nævnte opgaver
og forløbog forløb

kan downloades påkan downloades på
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Grammat ik

Skr iv !  Hele  pakken
Skr ivekr i ter ier
Nøgleord
Histor ie  s tar ters
St i leemner  –  Skr iv  en  h is tor ie  med storyboards
St i leemner  2
Ekstra  dansk  –  skr iveøvelser  og  opgaver

Busters  verden a f  B jarne  Reuter
Stykker  med h immel  a f  Rebecca  Bach-Laur i tsen
Sel f ie  S imon a f  Susanne Foldberg
Astr id  L indgren  værksteder
Gys

DANSKFAGLIGHED

Li t teratur for løb

Ugent l ige  gentage lser  

Læseklub
Den store  læselyst
Beret tende tekster
In ferens-hæfter
In ferenskort
Læs og  forstå
Boganmeldelser

 

Årst ider  og  mærkedage

Puslesætninger
Funkt ionel  grammat ik  -  ad jekt iver
Funkt ionel  grammat ik  -  verber
Løbediktat  med bevægelse
Fodboldgrammat ik
Kom an,  komma 
Morfemer  -  ordenes  byggek lodser
Grammat ik -kort
Sæt  og  ret  -  komma,  punktum,  s tavefe j l

Skr i f t l ighed

Ugens  ord
Ugens  ta lemåde
Personer  du  bør  kende

Valent insdag
Bl ind  date  med en  bog
Sommerpakke  1  og  2
Kv indernes  kampdag
Påskehæftet

Læselyst  og  forståe lse

5. klasse

Årsplan Alle nævnte opgaverAlle nævnte opgaver
og forløbog forløb
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Li t teratur for løb

Grammat ik

Ugent l ige  gentage lser  

Robinsonade
Cora l ine  a f  Nei l  Gaiman
Narnia  a f  C .  S .  Lewis
Harry  Potter  og  de  v ises  s ten
Liv  l i fe  leben v ie  love  a f  Mette  Vedsø
Tove  Di t levsen for løb  
Se l f ie  S imon a f  Susanne Foldberg
Anne Franks  dagbog
Gys

Biord  -  adverbier
Kom an,  komma 
Morfemer  -  ordenes  byggek lodser
Grammat ik -kort
Sæt  og  ret  -  komma,  punktum,  s tavefe j l
Semant ik  og  ordforrådsøvelser  
Løbediktat  med bevægelse

Ugens  ord
Talemåder  og  ordsprog

Nytårsta le
Valent insdag
Ef terårshæftet
Bl ind  date  med en  bog
Sommerpakke  1  og  2
Kv indernes  kampdag

Læseklub
Synsv inke l
Den s tore  læselyst
Beret tende tekster
In ferens-hæfter
In ferenskort
Læs og  forstå
Boganmeldelser

Læselyst  og  forståe lse

Årst ider  og  mærkedage

Skr iv !  Hele  pakken
Skr ivekr i ter ier
Nøgleord
Histor ie  s tar ters
St i leemner  
   –  med storyboards
St i leemner  2
Ekstra  dansk  
–  skr iveøvelser  og  opgaver

Skr i f t l ighed

Årsplan
6. klasse

Alle nævnte opgaverAlle nævnte opgaver
og forløbog forløb
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Årsplan
Li t teratur for løb

Grammat ik  med spi l  og  br ikker  
-  suppleret  med hæfter

Ugent l ige  gentage lser  

Det  år  s jæle  s lår  smut  a f  Jesper  Wung-Sung
Happy Happy  a f  Mette  Vedsø
Når  h jer tet  er  en  e lp isker  a f  Mette  Vedsø

Læs og  forstå  12 -16  år

Ugens  ord
Personer  du  bør  kende
Talemåder  og  ordsprog

Læselyst  og  forståe lse

Kom an,  komma 
Nut ids  r
Morfemer  -  ordenes  byggek lodser
Grammat ik -kort
Semant ik  og  ordforrådsøvelser  
Løbediktat  med bevægelse
Biord
Sæt  og  ret  -  komma,  punktum,  s tavefe j l

Alle nævnte opgaverAlle nævnte opgaver
og forløbog forløb

kan downloades påkan downloades på
Danskfaglighed.dkDanskfaglighed.dk

7.-10. klasse


