Dansk 4. klasse
Skoleåret 2018/2019
Der skal i løbet af skoleåret arbejdes med følgende områder:
-

-

-

-

-

-

Eventyrforløb
o ”Trylleeventyrbogen”
o Bogkasse med div. eventyr
Ole Lund Kirkegaard forfatterskab.
o Fagbøger: ”Ole Lund Kirkegaard - og alle de andre rødder” og ”Ole Lund Kirkegaard”
o Fælles læsebog ”Anton og Arnold – to frække drenge”
o Teater ”Lille Virgil”
Billedroman
o ”Kevins hus” af Katrine Marie Guldager
Romangennemgang
o Klaras hemmelighed
Kortfilm
o Værkforløb ”Ska’ vi være kærester?”
o Fælles læsebog ”Guldhjertet” af Ulf Stark
Billedroman
o ”Æblet” af Jesper Nicolaj Christiansen
o ”Emmely M” af Dorte Karrebæk
Emnearbejde om Grønland
o Faglig læsning
o Sagn og myter fra Grønland
o Fælles læsebog ”Ivalus sommer” af Mette Klint
Romangennemgang
o ”Kaskelotternes sang” af Bent Haller

Læsning: Læseforståelse og genrekendskab vil være i fokus i dette skoleår, hvorfor vi skal arbejde med
litteratur i forskellige genrer og have kendskab til forskellige læseforståelsesstrategier.
Skrivning: Vi skal bl.a. arbejde med dagbogsskrivning, referat/resume, forskellig fiktionsskrivning og
skriftlige opgaver relateret til både individuel og fælles læst litteratur. Der vil være i løbet af året være 4
store afleveringsopgaver. Den skriftlige del af faget vil ligesom litteraturen være en stor del af
undervisningen.
Stavning: Der skal bl.a. arbejdes med stavestrategier herunder morfemstrategi. Yderligere vil der være
fokus på sproget herunder bl.a. de tre største ordklasser, navneord, udsagnsord og tillægsord og disses
bøjninger. Andre ordklasser som f.eks. forholdsord, sted- og biord stifter vi også mere bekendtskab med.
Tegnsætning: Eleverne skal i 4. klasse arbejde intensivt med tegnsætning og på 4. årgang tager vi fat på
komma og de regler, der følger med dette. Udover punktum, komma og lignende tegn skal vi også kunne
benytte tegnsætning ved direkte tale.

Materialer, vi kommer til at bruge i løbet af året:
•
•

Ny diktat for alle 4
Dansk Pirana

IT integreres som en del af danskundervisningen.
Der opfordres fortsat til daglig læsetræning i mindst 20 minutter.
/Camilla

