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Tematisk dansk - 1.klasse - start august 

Emne: Yellow Submarine 

Tema: Regnbuehavet 

Yellow Submarine er en kendt animeret film fra år 1968. 
Filmen blev især kendt, fordi den var inspireret af The 
Beatles musik, som også bliver brugt i filmen. 

Filmen handler om Pepperland, som er et land med 
musik, glæde, farver og kærlighed. Derudover er det også 
landet, hvor Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band holder 
til, hvor de spreder glade budskaber igennem musik. 

Landet bliver angrebet af en gruppe musikhadende blå 
skabninger, kaldet "Blue Meanies". De forstener landets mennesker, heriblandt bandet, smider 
med æbler og fjerner alt farve fra landet. De eneste, der kan redde landet, er Ringo, John, George 
og Paul. De rejser afsted, sammen med Old Fred, i en gul undervandsbåd til sangen" All together 
now". Her begynder deres vilde og fantasifulde rejse igennem forskellige have, med forskellige 
udfordringer. Alt sammen med musikstykker af the Beatles. De møder monstre, underlige 
skabninger, hjælpsomme dyr og oplever, hvordan tiden er en finurlig ting som man ikke selv er 
herre over. 

Efter mange udfordringer, ankommer gruppen til Pepperland. Her stjæler de bandets uniformer og 
instrumenter, hvorefter de med musik ser, hvordan landet forvandles tilbage, menneskerne 
genoplives, blomsterne vokser og glæden 
vender tilbage. Bandet overtaler de blå 
meanies til at holde fred. Sådan slutter 
gruppens vilde rejse igennem tid og sted, 
og der er langt om længe fred i landet. 

Filmen er blandt andet kendt for dens 
psykedeliske farver og popkultur 
referencer. Mest af alt er den kendt for 
de mange Beatles-sange. 

(-- 



Struktur - tematisk dansk 

I dette skoleår har klassen 5 dansktimer. Det betyder, at børnene vil 
have dansk hver dag, og at vi derfor sammen kan fordybe os rigtig 
meget i faget. 

I dette danskhæfte, som er tematisk dansk, vil børnene komme til at 
stifte bekendtskab med personerne og mange af scenerne fra filmen Yellow Submarine. 

Opgaverne vil primært tage udgangspunkt i musiske udtryk. 

Vi skal lave billeder, tegne, male, dekorere og ikke mindst bruge vores fantasi. 

Børnene skal lære at anvende forskellige billedmæssigeteknikker. 

Vi skal selvfølgelig også have fokus på at komme godt i gang med bogstavindlæringen og 
læsningen. 

I1.klasse vil danskarbejdet også tage udgangspunkt i systemet "Den første læsning". 

"Den første læsning" bygger på et grundigt arbejde med sprogets lydside, som leder børnene 
sikkert på vej fra lydforståelse til ordgenkendelse over læsning af sammenhængende tekst på egen 
hånd. 

Universet i bogen er bygget op omkring humoristiske karakterer, flotte illustrationer og 
vedkommende historier. 

Systemet består af en læsetekst og en opgavetekst til hvert kapitel. 

Teksterne vil blive gennemgået fælles på klassen, hvorefter børnene skal læse individuelt. Derefter 
skal børnene arbejde med de opgaver, der hører til hver tekst. 

Teksterne er bygge op, så der hele tiden kommer nye ord til. Derfor er det vigtigt at træne 
læsningen hver dag, så ordene bliver gentaget og repeteret for børnene. På denne måde vil de 
være godt rustet til at bygge nye ord på læsningen. 

Det betyder, at børnene skal læse den aktuelle tekst hjemme hver dag. 

Børnene vil få et ekstra læsehæfte, som de kan læse i hjemme. 

Hvis ikke børnene bliver færdige med den tilhørende opgaveside, skal den også gøres færdig 
hjemme. 

Jeg glæder mig til at komme i gang med læseindlæringen .... 

Det er en ny verden, der vil åbne sig for børnene. 



Bløde kompetencer 

Der vil under hele arbejdsforløbet være fokus på gode arbejdsvaner som at hjælpe hinanden, tage 
ordet efter tur, deltage i fællesanliggender, arbejdsro, accept af hinandens forskelligheder, orden i 
mappe og penalhus, være gode ved hinanden og ikke mindst, at børnene hjælper hinanden og er 
gode kammerater. Derudover skal børnene arbejde kreativt og nysgerrigt i forløbet. 

Evaluering 
Jeg vil under hele arbejdsforløbet evaluere dagens arbejde med børnene til sidst i timen. Det vil 
både ske fælles, men også individuelt. 

Der vil være fokus på arbejdsindsats, fordybelse og udvikling med udgangspunkt i danskhæftets 
indhold. 

Desuden skal børnene selv udfylde et evaluerings-smiley-skema, med fokus på egen indsats og 
læring til sidst i forløbet. 



Dansk 
Færdigheds- og vidensmål (efter 2. klassetrin) 

Kompetenceområde Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensmål 

Finde tekst Forberedelse Afkodning• Sprogforståelse Tekstforståelse Sammenhæng 

Ele,eo kan vælg e en I Eie,e., bar viden om I Eleven kan forberede I Eleven ha, "den om I I Eleven ha, viden om I ,1 k I Eleven har vrden om I Eleven kan geng"e I Elevenharvoden om I Eleven kan tcrbmce I 
1. f tekst ud fra et mmdre teksters !æsn;ng gennem måØer t!I at slcabe bogs:averncs tdent:f:::•: u;:ndte ord og udtryk i hovedindholdet af fortællende og tekstens emne med sE~::;1~:;:~~;:t 

udvalg sværhedsgrud samtale I klassen tortorståetse kontekstbetingede crc 
1 
tekst og tale mstruknoner og tekster til informerende egen viden. erfaring O læser 

udtaler opgaver klassetrinnet u:!itsters suuktur og ideer g 
Eleven kan læse enkle 

læsning I tekster sikkert og bruge Eleven kan læse ord 1 

dem i tekster til 

hverdagssammenhænge klassetnnner sikken 
Eleven kan kombinere Eleven kan finde Eleven har viden om 

Eleven kan forstl Eleven har viden om tekst oe 
Eleven har \liden om 

tekster ... ed at Eleven har viden om Eleven kan anvende Eleven har viden om stavemåde cg 
betydningen af samspillet mellem I I Eleven ha, viden om 

2. I navigere på s1deopbygn1ng på enkle enkle betydning af ord 1 forskelle cg ligheder i baggrundsviden til at tekstens Eleven kan Icr+rolde enkle refleks1on1,- 
lndhcldsord 1 skabe informationer og sig til tek.stens emne søørgsmål alderstilpassede hjemmesider ferræsesrrateg.er førlæsestrategie, tekster til 
konteksten ords betydning sammenhængende 

hJemmesid'er klassetrinnet 
forståelse 

læserens viden 

Håndskrift og layout Forberedelse Fremstilling• Respons Korrektur• Præsentation og evaluering 

Eleven har viden om "•· .... ,,. .... I ,._ . ., .... - I . r~"·~·-,1 I I I I Eleven kan I os store bcgstaver r bogsrevers skoveveje Eleven kan Icrmulere 
Eleven har viden om Eleven kan udarbejde Eleven kan samt ate , Eleven har viden om I Eteven ha, vrden om 

1. enkle enkle tekster med ord og sætnmger og om budskabet I en Eleven har viden om Eleven kan stave lette bogstav- præsecrerc Sit 
enkle 

håndskrift og på oc tasraturen vndrespcrgsrnål idCi.ldvikllngsmetodcr billeder oe s11.rift om sammenhæng produk:100 produkters budskab ord Ivdtorbiocerser produkt i nære 
præsentationsformer Eleven kan udtrykke sig i I tastatur opbygrung mellem skrift os sammc,c;h~nec 

I skrift, tale, lyd og; billede i billede 
Fremstilling 

nære og velkendte 
situationer 

I 

I I I I I Eleven kan bruge Eleven har viden om Eleven k.ln bruge Eleven kan udarbejde Eleven har viden om Eleven har viden om Eleven ka, evaluere Eleve n har Viden om 

2. I f k. f f . kl k 1 .1 Ele,en ha, viden om enkle teeste- med I gen,et,æk ved enkle I Eleven kan b,uge I Eleven ha, voden om I Eleven kan stave tit I lyd,ette og ikke- I I 
ct:~~b~~a~~~~gt ormaten:~s unlc:tion e:tr~~:,:::~:rs:~,at enkel d1sposit1on titel, start, midte og fon:æ!lende og skabe loner t respons tekststruktur almindehge ord lydrette _ords fremstilJ::

1
:rocesser ""urdcr~:g~:rlterier 

slutning informerende tekster stavemader 

Fortolkning 

Eleven kan forholde sig tll 
velkendte temaer gennem 
samtale om litteratur og 
andre æstetiske tekster 

Oplevelse og indlevelse Undersøgelse Fortolkning Vurdering Perspektivering 

1. 
Eleven kan lege med I Eleven har viden om 
sprog, billeder og enke! poetisk 

fortælline sprogbrug og biHcdcr 

Eleven har viden om 
Eleven kan få øje på lenkle sproghge, lydlige 

sproglige træk og bil!edlige 
v1r lc:em,d!er 

Eleven kan finde 
hovedindhold 

Eleven har viden om 
hovedindhold 

Eleven kan taie om 
teksters temc1er 

Eleven hnr viden om 
c~ksters typiske 

temaer 

Etcvcn kan sætte 
tekstens tema ; 

rcla,,on til eget liv 

Eleven har viden om 
måder at 

sammenligne tekster 
med egne aplevel~er 

Eleven har viden om 
Eleve n kan fø:ge I Ele,en ha, viden om I Ele,en <an vdpeec I Eleven ho, v;den ~ Eleven kan dcltaEe, I Ele,en hac ~iden om I Eleven kan uduykke I Eleven har v,den om I Ele,en kan sætte I måde< at 

2. I forløbet I en begyndelse. midte og tema. eenre. forløb o f metocer til enkel egen opf.:ine!se af mil der at begrunde tekstens tema i k 
centrale elementer _ enkct orto!knmg . . sammenhgne te ster 

fortælling slutning pcrsonsk1!dr1ng fortolkning teksten sin opfanelse på relation til andres lrv med a!'ldtes liv 

Kommunikation 

Eleven kan kommunikere 
med opmærksomhed på 
sprog og relationer i nære 

hverdagssituationer 

Dialog Krop og drama It og kommunikation Sprog og kultur Sproglig bevidsthed 

1. 
Eleven kan veksle 

mellem a~ lytte og 
ytre sig 

Eleven har viden om 
run:agmng 

Eleven kan I reven kan anvende l 1 Ele,en kan samtale Eleven har viden om Eleven nar viden om Eleven kan s.amtale Eleven har viden om 
improvisere med Eleven har viden om til om klassens . . 
kropssprog og 

igital kommun,katio f I fo,skelliee made, at I om. h,ad vi bruee, I made,. v, hondle, pa 
enkelt kropssprog hverdagskommuni\at1 i skrift, billede og lyd vanat,oner a dansk tale dansk på sproget til gennem sprog 

stemme on sprog 

2. 
Eleven kan brvge 

talesprog f samtale og 
samarbeJde 

Eleven har viden om 
enicle s:imt.1leformer 

Eleven kan deltage l 
rollelege og rollespil 

Eleven har viden om 
dramot1ske roller 

Eleven kan sætte sig 
ind I afsenderens eller 

modtagernes 
oolevc!se af 

kommun1katronen 

Eleven kan med I Eleven har viden om E!e:::~:r ;,~: om udgangspunh • eget forskelle cg 11gheder 

afsender~orho~d l sprog forstå tene ved enkle danske, 

1,. • !norske og svenske ord norske og svenske ord 
.., ,g1taf kommurukat,on og udtryk og udtryk 

Eleven kan 1a:gt1age. a 
sprog bruges 

forske1hgt afhængigt 
af s1tu.:it1onen 

Eleven har viden om 
træk ved sptog 1 

forskellige 
sammenhænge 



Indhold - dansk - 1.klasse - start august 

Indhold Færdig 

Børnestavning - Beatles 

Parafrase over John, Paul, George og Ringo 

Fredstegn 

Peace - dobbeltbogstaver 

Mit eget Pepper-land 

Parafase over Beatles på Abbey Road 

Bedstefars grønne undervandsbåd - fantasirejse 

Ko-øje 

Periskop 

Hullernes hav 

Uhyrenes hav - foldeuhyre 

Plakat - hvad ved vi om The Beatles! 




