Årsplan for Dansk 7.kl på Herborg Friskole
2019-20
Uge Emne

Læringsmål

Aktiviteter og materialer

Evaluering af forløb

32
33
34
35
36

Genrekendskab
Gys

Eleven skal have kendskab
til forskellige genrer og
kunne kenkende og udpege
genretræk i læste tekster.

37
38
39

Vi går ud fra bogen; ”Gyselige
fortællinger” og dennes oplæg til
opgaver og skriftlige afleveringer.
Evt. Luk vinduet op.
Egen gyserhistorie ud fra
genretræk skrives som afslutning.
Romanlæsning; Haltefanden

På klassen vil vi analysere de
uddrag og noveller vi læser.
Eleverne skal løbende opdatere
deres personlige ’gyser-leksikon’ og
som afslutning i forløbet skal de
selv skrive deres egen gyserhistorie
ud fra de nedskrevne genretræk.

49
50

Onsdag: fælles
friskoledag

Man-tors: emneuge
Fredag: motionsdag
Ferie
Forfatterkendskab
Peter Mouritzen

44
45
46

47
48

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

Onsdag/torsdag:
værkstedsdage

40
41
42
43

Øvrige oplysninger

Norsk/svensk

Hvem er forfatteren og
hvad har denne skrevet af
tekster. Genregenkendelse. Analyse af
læst tekst; hvad står der
på, mellem og bagved
linjerne.
At eleverne kan skrive en
faktuel beretning samt en
novelle.

”Gyselige fortællinger”s uddrag af
’Fastelavnsnarren’
Noveller af forfatteren
Dansk i 7’ende, udvalgte noveller

At eleven får kendskab til
forfatteren og dennes tekster. Selv
kan indhente informationer på bl.a.
nettet samt kan nævne nogle af
forfatterens værker og
genrebestemme forfatterens stil.
Aflevere faktuel beretning samt
novelle.

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

Udvalgte tekster på norsk og
svensk
Dansk i 7’ende, 5 nordiske
forfattere

Løbende mundtlige oversættelser
og analyser af det læste og hørte
sprog.

Onsdag: 8.kl. Skills
Fredag: Åben skole

Fredag: Juleklip/øve 9
læsninger
Fredag: Åben MS/ Lucia
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51
52
1
2

Faglig læsning (evt.
musical)

3

Læsetræning og
læsehastighed.
Eleven skal opnå en
forståelse for skrivemåde i
fagtekster.
Skrive instruktion

Fagbøger fra biblioteker

Boganmeldelser og korte
fremlæggelser
Aflevere skreven instruktion

4

5
6
7
8

Musical
Fredag: forestilling og
skolefest
Se ovenstående

Litteraturforståelse og
kanonforfattere

9
10
11

12
13
14
15

Onsdag: julemotion
Fredag: juleafslutning
Ferie
Ferie
Mandag: skolestart/åben
morgensang
Onsdag: musical intro
Fredag: musicalstart

Læsekursus/fortælling

Eleven skal opnå en
bredere forståelse for
klassiske tekster, tiltænkt
deres aldersgruppe,
igennem tiderne.
Igennem det læste skal
eleven udvide deres
litteraturforståelse og
analyse.

Kanon i dansk
Læsning, oplæsning og analyse.
Søge kanonforfattere på
internettet
’Pelle Erobreren’ Evt. både
tekstuddrag og film
Luk vinduet op, Dansk i 7’ende
udvalgte noveller
(Tove Ditlevsen, Cecil Bødker,
Benny Andersen)
Styrket læseforståelse samt Frilæsningsbøger
-hastighed gennem intensiv Fortælletræning. Kendskab til
træning.
virkemidler (luk vinduet op)
fortælle-træning
Skrive fortællende tekst

Se ovenstående

Samtale på klassen om teksterne
samt meddigtning.
Evt. en fremlæggelse om egenvalgt forfatter.

Uge sex i eget skema
Ferie
Onsdag: Pædagogisk dag
12.20
Lørdag: fastelavn

8.kl. introuge
Tirsdag: Goddagdag

Boganmeldelser.
Fortælling for andre elever.
Aflevere fortællende tekst.

Lørdag: gym.opv. HUF
Fredag: skoleskak og
fællesspisning

Hastighedsprøver
Påskeferie
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16

Optakt til avisuge

17

Medieuge

18
19

Forfatterskabslæsning
Tove Ditlevsen og Dan
Turell

20
21

22
23
24
25
26

Opsamling

Eleven skal introduceres
til/ genopfriske de
forskellige slags artikler i en
avis igennem bl.a. opstilling
af tekst og billeder og
nyhedstrekanten.
Eleven kan gøre brug af
nyhedstrekanten og i læst
tekst og i selvproduceret
tekst.
Eleven forstår opbygningen
af en artikel, et interview
og en reportage, samt
forstår processen i
tilblivelsen af en avis.
Skrive argumenterende
tekst
Eleven kan søge efter
informationer om
forfatteren på nettet, har
kendskab til dennes
værker, kan
genrebestemme værkerne
og har gennemført analyse
af læst tekst; hvad står der
på, imellem og bagved
linjerne.
Egen forklarende tekst

Underbyggende tekster

Egne artikler, reportager,
interviews, klumme, læserbrev
og/eller argumenterende tekst skal
forberedes.

Mandag 2.påskedag

Avisen i undervisningen
Internettet
Newsdesk.dk
Aviser og blade.

Selvproducerede artikler af
forskellig art samt argumenterende
tekster samles til elevernes egen
avis.

6.-7.kl. Medieuge
8.kl. projektuge

2 uger med TD uge 18-19
2 uger med DT uge 20-21

Eleven ved hvem forfatteren er,
kan aktivt finde informationer om
denne på nettet, samt kan nævne
genre og nogle af forfatterens
værker.
Aflevere forklarende tekst.

8.kl. Terminsprøver??
-Fredag: St.Bededag
Torsdag og fredag: Kr.
Himmelfartsferie

Lejrskoler
Mandag: 2.pinsedag
8.kl. fortælleuge
Fredag: SP-dag
Mandag: klasselærerdag
Onsdag: Dimission
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Torsdag: sidste skoledag.

Emne

Kompetenceområder/mål

Færdigheds-og vidensmål Læringsmål

Læsning

Læsning

Staveord/
stavetræning

Fremstilling

Retskrivning

Fremstilling

Grammatik

Fremstilling

Skriftlig
fremstilling

Fremstilling

Eleven kan læse ord i tekster til At blive dygtig, hurtig og erfaren i at Frilæsningsbøger.
klassetrinnet hurtigt og
læse.
Forfatter- og emnerelevant læsning.
sikkert
At træne læseforståelsen
Eleven har viden om metoder til
strukturering af viden
Eleven har viden om sproglig At kende til staveregler og kunne
Stavevejen
korrekthed.
bruge dem i skriftlig fremstilling
Korrektur.
Eleven kan registrere og
At kende til staveregler og kunne
Retskrivningsprøver fra Stavevejen
korrigere egne og andres fejl bruge dem i skriftlig fremstilling
3+4+5
Korrektur.
Eleven har viden om sproglig At kende til grammatiske regler i det Min 7’ende danskbog
korrekthed.
danske sprog
Grammatikrytteren (relevante
At kunne bruge reglerne i skriftlig
opgaver)
fremstilling
At kunne sætte tegn i egne tekster
Eleven har viden om
At kunne variere det skriftlige sprog Skrivevejen
argumenterende og
efter ide og modtager.
Dansk i 7’ende
reflekterende
fremstillingsformer.
Eleven har viden om
formidlingsformer.

Aktiviteter og materialer

