Mellemgruppen - Dansk

Man må lave en eller flere ting og i lige præcis den rækkefølge man har lyst til.
- Se filmen ‘Trillingerne fra Belleville’, den ligger gratis på youtube. Det er en “stumfilm” så det gør
ikke noget at man finder den på et andet sprog.
Skriv derefter om hvad du godt kunne lide ved filmen og hvad du mindre godt kunne lide. Hvis du
skulle ændre noget i filmen, hvad skulle det så være?
https://youtube.com/watch?v=1ybeN1SUdPE&t=770s&ab_channel=carolinaRozas

- Se kortfilmen ‘The Black Hole’
Efter du har set filmen, skriv om hvad du ville gøre, hvis du fandt sådan et sort hul.
https://youtube.com/watch?v=P5_Msrdg3Hk&ab_channel=FUTURE, eller søg på “the black hole
short film” på youtube.

- Inden du ser kortfilm ‘The Man and the Thief’, skal du skrive om hvad du tror der kommer til at
ske, når du skal se en film der hedder ‘Manden og Tyven’. Efter du har set den, fortæl så hvorfor
du tror personerne opførte sig som de gjorde i filmen.
https://youtube.com/watch?v=P5MLKUnnT_A&ab_channel=JoelPlunkett, eller søg på “the man
and the thief short film” på youtube.
- Lav haikudigte. Et haikudigt består af 3 sætninger, hvor den første skal være 5 stavelser, den
næste 7, og den sidste 5.
Man kan for eksempel skrive digte om naturen, noget fra ens hverdag, noget man savner, hobby/
interesse og meget andet.
Eks:
Nu skal I digte.
De skal nok blive gode.
Tæl stavelserne.
- Man kan også lave opgaver på clio. Her skal man logge ind med unilogin. Nogle af opgaverne er
formentlig for nemme, men det er forhåbentlig okay at få repeteret.
Herunder er der links til nogle forskellige emner, hvorefter man vælger hvad man vil arbejde med.
Der er en masse at læse, men det er muligt at få det læst højt i bjælken i højre side.
Sprog:
https://portals.clio.me/dk/dansk/1-3/emner/sprog/sprogbrug/
Stavning:
https://portals.clio.me/dk/dansk/1-3/emner/retskrivning/stavning/
Tegn og sætninger:
https://portals.clio.me/dk/dansk/1-3/emner/retskrivning/tegn-og-saetninger/
Ordklasser:
https://portals.clio.me/dk/dansk/1-3/emner/retskrivning/ordklasser/

