Danskårsplan for 5.-6.kl. på Herborg Friskole
2017-18
Uge

Emne

Kompetenceområ
der/mål

Færdigheds-og
vidensmål

Læringsmål

Aktiviteter og
materialer

Evaluering af
forløb

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47
48

Genrekendskab
5.-8. Science
fiction

At eleven for kendskab
til genren Science
fiction og kan
genkende genretræk i
læste tekster.

Eleven kan genkende
og udpege genretræk i
læste tekster.

At eleven kan finde og
aktivt bruge de
genretræk der er
gældende for Sci-fi.

Fantastiske science
fiction fortællinger.
Læsebøger.
Skrive selv.

Eleven producerer
selv, ved brug af
opnået viden
omkring genren,
en sci-fi
fortælling.

1.-6.kl. overnatning
torsdag-fredag
1. skoledag tirsdag

Emneuge +
motionsdag
Ferie
Norsk/ svensk

Forfatterskab
H.C.Andersen
Dansk +

49
50

At eleverne stifter
bekendtskab med de
læste og talte sprog,
samt kan afkode dele
af begge.

Eleverne har set, hørt
og læst norsk og
svensk på skrift og kan
afkode dele af begge
sprog.

Al eleverne kan læse
og forstå norske og
svenske tekster.

At kunne søge aktivt
og finde
fyldestgørende
resultater i bøger og
på nettet.
Analyse af tekster.

At kunne søge og finde
på internettet.
Viden om forfatterens
baggrund samt værker.
At stifte bekendtskab
med analyse.

Kompetenceområ

Færdigheds-og

51

Løbende
mundtlige
oversættelser af
det læste og hørte
sprog.

Hvem er forfatteren og
hvad har forfatteren
skrevet af tekster.
Analyse af læst tekst;
Hvad står der på,
imellem og bagved
linjerne.

Norske og svenske
tekster bl.a. fra
bøgerne;
Okej og kul
Eventyr i dansk
Tid til norsk og svensk
Internettet.
Grupper på tværs af
klasserne 2.-8.
Rotation med fokus
på;
Biografi, Bibliografi, 12 værker, det levende
ord.

Læringsmål

Aktiviteter og

Evaluering af

At eleven ved
hvem forfatteren
er, aktivt kan finde
informationer om
forfatteren på
nettet, samt kan
nævne nogle af
forfatterens
værker.

52

Uge

Øvrige
oplysninger

Torsdag: Åben Skole

Fredag: Juleklip/øve 9
læsninger
Onsdag: Åben MS/
Lucia

Ferie

Emne

Øvrige

1
2
3

Faglig læsning
Med historisk
islæt ift.
musical.

der/mål

vidensmål

Læsetræning
Historisk viden om de
forskellige tidsaldre.

Eleven kan genkende
træk og genkalde sig
en anden viden om en
historisk periode.

Eleven får tilegnet sig
viden om
tidsperioderne;
Bronzealder, Jernalder,
Vikingetid og
Middelalder.

materialer

forløb

Bøger med historisk
indhold omhandlende
tidsaldrene.
Internettet.

Opgaveark
Spørgeskema
Fredag: musicalstart
(9.40-11.40)

4

5
6

7
8
9
10
11
12

oplysninger

Musical
Fredag: forestilling og
skolefest
Uge sex

Eleverne skal tilegne
sig færdigheder og
viden, der bidrager til
udvikling af deres
kompetencer til at
kunne fremme
sundhed og trivsel for
sig selv og andre.

Undervisningen skal
bidrage til at
videreudvikle
elevernes forståelse af
samspillet mellem
sundhed, trivsel,
livsstil og levevilkår.

At give eleven et åbent
og positivt syn på
forskellighed i kroppe,
på sex og seksualitet
og på hvad der sker
under pubertetens
udvikling af ens egen
og andre.

Materialer og øvelser
Samtale på
hentet fra Sex og
klassen.
sundheds
Skriveøvelser.
hjemmeside.
Ensomhed, Et trygt
rum i undervisningen,
Sprog, Krop, Normer
og idealer og Pubertet.

Eleverne skal opnå en
bredere forståelse for
klassiske tekster
tiltænkt deres
aldersgruppe igennem
tiderne.

Læsetræning,
genfortælling samt
analyse af læst og hørt
tekst.

At eleven stifter
Kanon i dansk 5 og 6
bekendtskab med flere Læsning, oplæsning og
forskellige
analyse.
kanonforfattere og
igennem det læste,
udvider deres
litteraturforståelse og
analyse.

Uge sex i eget skema

Ferie
Litteraturforståelse og
kanonforfattere

Samtale på
klassen om
teksterne.
Meddigtning.

13
14
15

Læse-kursus

Eleverne skal styrke
deres læseforståelse
samt læsehastighed
igennem intensiv
træning.

Læsetræning,
genfortælling samt
analyse af læst tekst.

At eleven får lidt
intensiv læsetræning
og formår at
genfortælle og
analysere på teksten.

Frilæsningsbøger.
Boganmeldelse.
Bogorm på klassen.

Boganmeldelser
og bogorm

Uge

Emne

Kompetenceområ

Færdigheds-og

Læringsmål

Aktiviteter og

Evaluering af

Påskeferie
Mandag 2.påskedag

Øvrige

Danskårsplan for 5.-6.kl. på Herborg Friskole
2017-18
der/mål

vidensmål

16

Avisuge 5.-7. kl.
8.kl. projektuge

At eleven kan gøre
brug af
nyhedstrekanten,
både i læst tekst og i
selvproduceret tekst.

17
18
19

Forfatterskabslæsning
5.-8.kl. Louis
Jensen

At kunne søge aktivt
og finde
fyldestgørende
resultater i bøger og
på nettet.
Analyse af tekster.

Eleven forstår
opbygningen i en
avisartikel, et
interview og en
reportage, samt
forstår processen i
tilblivelsen af en avis.
At kunne søge og finde
på internettet.
Viden om forfatterens
baggrund samt værker.
At stifte bekendtskab
med analyse.

20
21
22
23
24
25
26

Lejrskole
Evaluering og
opsamling

materialer

forløb

Eleven kan gøre aktivt
brug af
nyhedstrekanten som
redskab til egen
produktion.

Avisen i
undervisningen.
Internettet.
Newsdesk.dk

Forløbet skulle
gerne ende ud i
en samlet avis,
lavet og skrevet af
eleverne selv.

Hvem er forfatteren og
hvad har forfatteren
skrevet af tekster
foruden den læste
roman.
Analyse af læst tekst;
Hvad står der på,
imellem og bagved
linjerne.

Læsebøgerne;
Skelettet på hjul.
Den kløvede mand.
Nøgen.
Internettet

At eleven ved
hvem forfatteren
er, aktivt kan finde
informationer om
forfatteren på
nettet, samt kan
nævne nogle af
forfatterens
værker.

oplysninger

Fredag: St.bededag
Torsdag og fredag: Kr.
Himmelfartsferie
Mandag: 2.pinsedag

Tirsdag: Grundlovsdag

