ÅRSPLAN FOR FAG: Dansk

LÆRER: Søren Axelsen

KLASSE: 2.+3.+4. årgange SKOLEÅR: 2022 /2023

Uge

32-36

Forløb

Kompetenceområde
og trinmål

Materialer

Apps:
Ordjagt
120 ord Multiplayer
Læseguld (2 stk)
360 ord
Ord Søge
Prik og del
Portaler:
https://dansk02.gyldendal.dk/
https://dansk36.gyldendal.dk/
Grammatikrytteren.dk
kahoot.it

Noter

Opstart af det nye hold som dækker
årgangene 2.+3.+4. årgange og har et stort
elevtal.
Fokus på struktur og rammer.
At blive sikker i at logge på diverse portaler.
At blive tryg ved diverse apps.
At finde gode samarbejds vaner, via et fagligt
fælles.
Fokus på “skal”opgaver med efterfølgende
“må” opgaver så der altid er rigeligt at lave
for den enkelte, på trods af stort fagligt
spænd.
Finde ro og gode vaner i læsebånd.
Kendskab til ordklasserne navneord,
udsagnsord og tillægsord.
Inddeling af ord i stavelser.
Lydering af stavelser som læsestrategi.
Ovenstående forventes, efter indkøring, at
fortsætte resten af året.

37-41

Den
kæmpestore
Tonni2ton (1-3)

Oplæsning fra lærer. Herefter genfortælling
fra elever - enkelt eller i tomandsgrupper.
Tegn og skriv/App PuppetPals/App Book
Creator/app iMovie.

42

Efterårsferie

43-51
(uge 47:
Teateruge)

Diktat

Der gennemgåes en femsætningers diktat med eet
emne. Der øves
sætningsdannelse,
skrivning og stavning stavemæssige fejlgrupper,
herunder vokalforveksling,
dobbeltkonsonant,
stumme bogstaver,
konsonantklynger o.lign.
Diktaten afholdes een uge
efter. Der øves
efterfølgende KUN
hjemme.

Diktat afholdes cirka hver 9-10 dag frem mod
juleferien.
Diktaten bliver differentieret i to niveauer.
Fokus på de 120 ord.

43.-46.

Læs

https://dansk02.gyldendal.dk/forloeb/laes
ning/laes_sammen_laes_se
lv_1_

Huskeord/del af De 120 ord.

48.-51

Læseteknik

https://dansk36.gyldendal.dk/forloeb/laes
eteknik/laes-ord-1

51

Juleferie

1.-6.

Fastelavn

https://dansk02.gyldendal.dk/forloeb/te
maer/fastelavn_er_mit_na
vn

8.-13.

Faglig læsning

https://dansk36.gyldendal.dk/forloeb/fagl
iglaesning/faglig-laesning-1

14.

Påskeferie

15.-25.

Diktat

Der gennemgåes en femsætningers diktat med eet
emne. Der øves
sætningsdannelse,
skrivning og stavning stavemæssige fejlgrupper,

Diktat afholdes cirka hver 9-10 dag frem mod
sommerferien.
Diktaten bliver differentieret i to niveauer.
Fokus på de 120 ord.

herunder vokalforveksling,
dobbeltkonsonant,
stumme bogstaver,
konsonantklynger o.lign.
Diktaten afholdes een uge
efter. Der øves
efterfølgende KUN
hjemme.

15.-20.

Læseforståelse /
Læseforløb

https://dansk36.gyldendal.dk/forloeb/laes
eforstaaelse/brugstrategier-1

21.-25.

Sætninger og
udvidede
sætninger

https://dansk36.gyldendal.dk/forloeb/spr
og-ogsaetninger/saetninger

26.

Sommerferie

