Årsplan for 3. klasse dansk
2017/2018
Lærer: Mie Svane Hansen

Uger

Uge 33-40

Beskrivelse
- Hele året vil der være fokus på
læsning, stavning og
grammatik

-

Vi læser sammen ’Brødrene
Løvehjerte’ af Astrid Lindgren

Links og aktiviteter
- Vi arbejder primært med læsning,
stavning og grammatik som
værkstedsarbejde.
- Værkstederne vil variere i løbet af
året.
- Eksempler på værksteder:
o Pirana (grammatik- og
stavehæfte)
o Kopiark
o Stavevejen.dk på ipad
o Læsning
- Hver tirsdag i 2. lektion arbejder vi
sammen med 2. klasse i
værkstederne.
-

Til ’Brødrene Løvehjerte’ vil
aktiviteterne bl.a. være:
o Meddigtning
o Samtaler på klassen
o Arbejde med nøgleord
o Genfortælling
o Drama
o Illustrationer
o Grammatiske øvelser
o Skriveøvelser

-

Uge 41

Fælles emneuge for hele indskolingen

Uge 42
Uge 43-45

ETERÅRSFERIE
’Styr på teksttyperne’

Uge 45-47

’Tegnsætning’

Uge 48-51

Den omvendte julekalender

Uge 2-4

’Jag pratar svenska’

Uge 5-6
Uge 7
Uge 8-12

Fælles emneuger for indskolingen
Vinterferie
’Garmanns hemmelighed’

Uge 13
Uge 14-15

Påskeferie
’Venner på nettet’

Uge 16-18

’I kortfilmen verden’

Uge 19-20

Tekstyper

Uge 21-22

Ordklasser

Vi slutter forløbet af med at se
filmen. Filmen og bogen
sammenlignes og vi finder forskelle
og ligheder.
Bevæg din krop. Emneuge med masser af
bevægelse og motion på skemaet.
Forløb på clioonline.dk, hvor vi gennemgår
forskellige genrer og genretræk. Vi skal læse
forskellige genrer, samt selv skrive med
fokus på at anvende de rigtige genretræk.
Forløb på clioonline.dk hvor der arbejdes
med punktum, spørgsmålstegn og
udråbstegn.
Projektet ’den omvendte julekalender’ er
udviklet af SOS børnebyerne. Eleverne får
indblik i, hvordan børn andre steder i verden
har det. Der er hver dag i december en ny
låge, vi kan åbne, med små film fra
forskellige steder i verden. Der lægges op til
samtaler samt forskellige skriveøvelser i
klassen. Samtidigt er der fokus på at øve
refleksion og perspektivering.
En del af julekalenderen er også, at man
samler ind til børnene i SOS børnebyerne.
Julen er ikke kun at få men også at give.
Forløb på clioonline.dk hvor vi stifter
bekendtskab med det svenske sprog gennem
både lyd og skrift.
Emnet ligger endnu ikke fast.
Forløb på clioonline.dk hvor vi skal læse og
arbejde med den norske billedbog
’Garmanns Hemmelighed’, der omhandler
emner som hemmeligheder, tillid, svigt m.m.
Forløb på clioonline.dk, der beskæftiger sig
med sociale medier og hvordan man på en
god og hensigtsmæssig måde gebærder sig
på disse.
Vi arbejder med genren kortfilm.
Forløb på clioonline.dk
Forløb på clioonline.dk. Vi lærer om
berettende, instruerede og beskrivende
tekster, og hvordan man kan kende dem fra
hinanden.
Forløb på clioonline.dk hvor alle gerne skal
få helt styr på det sidste med navneord,

Uge 23-24

Afrunding af 3. klasse

Uge 25-26

Fælles emneuger sammen med
mellemtrinnet.

udsagnsord og tillægsord samt bøjninger af
disse.
Vi færdiggører materialer, afslutter bøger
m.m. og får rundet året godt af.
I de sidste to uger rykker 3. klasse med op i
mellemtrinnet. Der vil være fælles emneuger
med 4.-5. klasse, hvor der arbejdes på tværs
af årgangene, for at integrere 3. klasse, så de
er klar til at rykke op på mellemtrinnet efter
sommerferien. I disse uger vil jeg være med
sammen med deres kommende lærere, så vi
får lavet en god overgang.

Materialer:
’Brødrene Løvehjerte’ af Astrid Lindgren
’Pirana’ – danskmaterialer med øvelser i stavning og grammatik
Clioonline.dk
Stavevejen.dk
Forskellige kopiark
’Den omvendt julekalender’ fra SOS børnebyerne

Årsplanen er tilrettelagt så den følger Fælles Mål fra undervisningsministeriet.

