Danskopgaver:
Kald på Helle
1) Find din ST3 prøve frem og forklar, hvordan det er gået, og hvad
tallene fortæller om fejltyper.
2) Vis dit sidste diktat(s-ord) og vis, hvad du skrev bag på arket.
3) Find din historie på drev og se mine rettelser og kommentaren
neden under din historie
4) Lav opgaven om ordklasser og hent facit og se hvor mange rigtige du
fik
5) Hent din årsmappe og fortæl kort om årets emner. Hvilket emne
synes du har været mest spændende?
6) Vis hvordan det går med din LÆSEKONTRAKT
Til forældrene
Lidt baggrundsstof som kan øge forståelsen for det jeres barn fortæller.
Ad 1. Skemaet over klassens staveresultater har form som en normalfordeling med flest i midten
C5, som altså er det niveau, elever ligger på, hvis deres staveniveau ligger på 3. klasses niveau - jo
højere C- værdi jo højere staveniveau.
Ad 2. Jeg har taget en stikprøve med de ugentlige diktater. Her kan jeg se, hvordan eleven har øves
og antal fejl, når man har øvet hjemmefra.
Ad 3. Eleverne skal vise, at de har fantasi til at finde på en god historie, og at de mestre følgende
danskfaglige områder:
Dele historien op i indledning - midte - afslutning
Sætte punktummer korrekt
Starte med stort efter punktum og ved egennavne
Holde fast i den valgte tid( nutid eller datid)
Holde fast i den valgte fortællersynsvinkel( 1. eller 3. person)
Læse korrektur for at formindske antal stavefejl og sprogknuder
Elever har ikke fået hjælp undervejs i skriveprocessen, så historien skulle vise, hvor langt de er i
deres skriftlige fremstilling( også kaldt stileskrivning)
Ad 4 Eleverne bør havde næsten hele opgaven rigtig for at vise, at de nu mestrer de tre ordklasser.
Ad 6. Der skal læses hver hverdag 20 min. Og der skal registreres hver gang man læser.

