
Ugeplan for 3. kl. 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Dansk: 
15 - 20 min 
læsning*1 
Opfølgning på 
læsning*2 
Højtlæsning*3 
Matematik: 
Løs opgaver på 
matematikfessor 
Engelsk: 
Arbejdsbog:  let's 
do it s.37 

Dansk: 
Læs og følg op. 
Højtlæsning 
Skriv et eventyr 
OBS! Læs først 
om eventyr i *4 
Matematik: 
Løs opgaver på 
matematikfessor 
Engelsk: 
 
 

Dansk: 
Læs og følg op. 
Højtlæsning 
Matematik: 
Løs opgaver på 
matematikfessor 
Engelsk: 
Arbejdsbog: let's 
do it s.38 
 
 
                                                                           

Dansk: 
Læs og følg op 
Højtlæsning. 
Lav 
grammatip.com 
*5 
Matematik: 
Løs opgaver på 
matematikfessor 
Engelsk: 
 
 

Dansk: 
Læs og følg op. 
Højtlæsning. 
Matematik: 
Løs opgaver på 
matematikfessor 
Engelsk: 
Arbejdsbog: let's 
do it s.39 
 
 

Dansk:  

 

*1: Læs fra hjemmesiden: frilæsning.dk eller i diverse bøger, I har derhjemme. Læs primært skønlitteratur men put gerne noget andet ind en gang om ugen, f.eks. ugeplade, 

faglitteratur, avisartikler. Forsøg at finde noget der passer i sværhedsgraden til jeres barn. Hvis det er svært at finde gode indholdsrige historier, der passer i sværhedsgraden så 

suppler med en historie, I læser højt og lav opfølgningen på det. 

Læs teksten mindst 2 gange til den læses flydende. 

 

*2: Hver dag laves opfølgning på det læste: 

● Snak ud fra en tidlinie:         før     nu      efter           .  

○ Hvad mon der er sket inden, historien startede? Laves kun når I starter med en ny bog. 

○ Hvad skete der i den bid, I har læst i dag? Lav evt. et super kort resume på tre linier, som enten barn eller voksen skriver ned. 

○ Hvad mon der sker senere i historien? Er der nogle spor i teksten, som antyder noget vil ske? Når historien slutter helt, så spørg stadig om det samme. 

● Snak ud fra følgende hv.-spørgsmål: 

○ Hvem er med? Hovedperson, personkarakteristik. Laves helst når I starter med en ny bog. 

○ Hvor foregår historien? Sted og Tid. Hvad får vi at vide og hvad kan vi måske gætte 

○ Hvad skete der i dag? Samme spørgsmål som ved tidlinien. 

 

Disse to opgaver: tidslinie og hv.-spørgsmål behøver ikke laves alle sammen hver dag. Skift lidt mellem de forskellige tilgange til teksten. Børnene har prøvet begge dele. 

 



● Slut af med hver dag at skrive en eller to sætninger af fra teksten så pænt som muligt på et linieret stykke papir. Kræv at de gør deres absolut bedste. Hellere lidt men 

godt. 

 

*3: Vælg en god bog, gerne lidt sværere end jeres barn selv kan læse, og læs højt i ca. 20 min. Det skal føles som en hyggestund, men snak gerne om handlingen undervejs. 

“Hvad sker der?”, “Hvad synes du om...?”, “Hvad tror du sker nu?”, “Hvad ville du have gjort?” osv. Snak også om betydnings-svære ord eller ordsprog. 

 

*4: Skriv et eventyr. 

Folkeeventyr er nogle af de ældste fortællinger, der findes. De er blevet fortalt fra mund til mund i mange hundrede år. På den måde har de overlevet helt til i dag, selv om de 

har ændret sig noget gennem tiden.  

Et eventyr har nogle helt særlige karakteristika også kaldet genretræk, som I også skal have i jeres eventyr. 

 

● Eventyr er en kort, afsluttet fortælling. Der er altså ikke flere historier blandet ind i hinanden eller flere kapitler. 

● Handlingen foregår engang i gamle dage på et ubestemt sted (f.eks. langt ude i skoven). Man ved altså ikke helt, hvor eller hvornår eventyret foregår. Start med: “Der 

var engang...”. 

● Handlingen har ofte magiske og overnaturlige træk. Der er måske en trold eller en magisk ring. 

● Handlingen er ofte delt i tre afsnit: 1. En kort forhistorie (hjemme), 2. En række prøvelser og farer, der skal overvindes (ude), og 3. En afslutning, hvor alt ender godt 

(hjem). 

● Personerne er enten gode eller onde. Man fortæller om dem ved at fortælle om, hvad de gør, men man får ikke noget at vide om, hvad de tænker. 

Personerne har sjældent navne. Ofte kaldes de bare ’kongen’, ’prinsessen’ eller ’drengen’.  Hvis de har navne, er det almindelige gamle danske navne som fx Anne, 

Poul og Hans. De kan også have et navn, der passer til deres udseende eller egenskaber, fx Snehvide eller Askepot. 

Man får ikke ret meget at vide om personerne. De bliver højst beskrevet som fx ’gode’, ’smukke’, ’grimme’ eller ’kloge’. 

● Der bruges ofte talmagi, f.eks. går tallet 3 igen i mange eventyr.  Der er 3 brødre, 3 forhindringer/prøvelser, 3 ting de skal finde osv. 

● Der er tit en morale i eventyr. Det vil sige, at eventyret fortæller, at det gode vinder over det onde. Man skal aldrig give op, lige meget hvor svært man har det, for 

retfærdigheden vil til sidst altid vinde over det uretfærdige. 

● Eventyr ender altid lykkeligt. Slut eventuelt med: “og de levede lykkeligt til deres dages ende”. 

 

Her er et eksempel på et eventyr: 

De Tre Bukke Bruse  

Der var engang tre gedebukke, som alle hed Bukke Bruse: Lille Bukke Bruse, mellemste Bukke Bruse og Store Bukke Bruse (de er 3, og de hedder noget, der passer til, hvad de 

er). De ville meget gerne over broen til det grønne græs (ubestemt sted: en bro og et sted med græs) for at spise sig tykke og fede. Men under broen boede en grim (kort 

beskrivelse af trolden) og farlig (ond) trold (magisk væsen), som de også måtte gå over for at komme til det dejlige grønne græs. (1. afsnit: hjemme - på den ene side af broen) 

Den Lille Bukke Bruse gik først af sted over broen – trip, trip, trip, trip, trip... Da trolden hørte den lille Bukke Bruse, råbte den: ”Hvem er det, der tripper på min bro?” ”Det er 

bare mig, den lille Bukke Bruse.” ”Nu kommer jeg og æder dig,” sagde trolden. ”Uha, nej! Jeg er så lille og tynd. Vent til den mellemste Bukke Bruse kommer, han er meget 

større,” sagde lille Bukke Bruse nervøst. ”Nå, så lad gå da,” sagde trolden. Nu kom den mellemste Bukke Bruse over broen – trip, trap, trip, trap, ... ”Hvem er det, der tramper 

på min bro?” ”Det er bare mig, den mellemste Bukke Bruse.” ”Nu kommer jeg og æder dig,” råbte trolden. ”Uha, nej! Vent til den største Bukke Bruse kommer. Han er meget 



større og meget tykkere end mig,” sagde den mellemste Bukke Bruse. ”Nå, så lad gå da,” sagde trolden. Nu gik den største Bukke Bruse over broen – tramp, tramp, tramp, 

tramp… Nu var trolden sur og arrig og skreg ”Hvem er det der tramper på min bro?” ”Det er mig, den store Bukke Bruse.” ”Nu kommer jeg og æder dig,” brølede trolden. ”Kom 

du bare,” brølede den store Bukke Bruse tilbage. ”Jeg er ikke bange. Jeg har horn, og jeg kan stange!” Så røg trolden på hovedet ned i åen (2. afsnit: 3 prøvelser, enkle 

gentagelser) og kom aldrig mere tilbage. (3. afsnit: hjemme - de er alle nået til den anden side af broen, ender lykkeligt) Se det var et rigtig eventyr! 

 

Eventyret skrives  på googledrev, og lægges i undermappen: Eventyr uge 14...uge 15.  Husk at skrive titel og elevnavn som dokumentnavn. 

 

*5: Lav opgaver på grammatip.com. Der ligger opgaver til jer alle. I uge 14 handler de om navneord (ting-ord), dem man kan sætte en eller et foran. I skal logge ind med unilog-

in. Jeg kan se, hvor meget I når, og hvor rigtigt det er. Hvis nogen kommer til at tørste efter flere opgaver så skriv, og jeg sender flere. 

 

  



 


