Skema
Onsdag

Torsdag

Fredag

8.35-8.50

Morgensamling

Morgensamling

Morgensamling

8.50-10.00

Læseværksted

Læseværksted

8.50-9.30

Læsedage
for

Afslutning og
10.00-10.10

Motion

Motion

10.10-10.20

Pause

Pause

10.20-10.40

Højtlæsning

Højtlæsning

10.40-11.10

Læsevenner

Læsevenner

11.10-11.20

Spise

Spise

pakke
bogkasser

9.30-12.30
Begynder til 3

beg.- 6. klasse

kl. på Varde
Bibliotek, hvor
de også spiser
frokost.

11.20-11.40

Pause

Pause

11.40-12.30

Læseværksted

Læseværksted

12.35-13.25

Alternativ

Alternativ

læsning

læsning

13.35-14.35

5.-6. klasse

Læsemaraton for
4., 5. og 6. kl.

Blåbjerg Friskole
18.01 – 20.01.17

Oprydning

De sidste mange år har læsedagene været en tilbagevendende tradition ved
Blåbjerg Friskole. Læsedagene er et supplement til den daglige dansk- og
læseundervisning. Vi lægger vægt på at eleverne bl.a. får mulighed for:
at fordybe sig i læsningen

Eleverne vil i læsetiden få mulighed for at sidde i de udsmykkede læserum,
hvilket er med til at styrke den sansemæssige oplevelse.

Højtlæsning

at træde ind i et ”univers” og blive ”et med bogen”

Hver dag er der ca. 30 min. højtlæsning for alle.

at dele læseoplevelser med andre
at få gode oplevelser med læsning
at øge læsehastighed og læsesikkerhed
at blive inspireret til at udvikle egne læsekompetencer
Læsedagene er også for elever, som endnu ikke har knækket læsekoden,
eller som har det svært med læsning. Hver elev læser ud fra egne
kompetencer. De yngste læser billedbøger, læselet bøger og lignende.
Elever med læsefaglige vanskeligheder kan læse lydbøger og bøger
målrettet elever med læsevanskeligheder.

Boganmeldelser
Eleverne skal arbejde med indhold og forståelse – selvfølgelig på hver
deres niveau.

Besøg på Varde bibliotek – beg. -3. kl.
Fredag besøger beg.-3. klasse Varde Bibliotek sammen med Line og Kia.
Vi tager af sted med Blåbjerg Bussen kl. 9.30 og er hjemme igen kl. 12.30.
Eleverne bedes medbringe madpakke og meget gerne lånekort.

Læsevenner - husk lektie hertil hjemme hver dag!
Alle elever får en læseven (i enkelte tilfælde to læsevenner). Læsevennerne
skal læse højt for hinanden – på skift….

Læserum
Nogle klasselokaler vil blive udsmykket og omdannet til læserum. I år er
temaerne for læserummene:

Alt i tegneserier
Læs og forstå

1001 nats eventyr
Fag - biblioteket

Læsemaraton
Eleverne i 4.-6. klasse tilbydes at deltage i læsemaraton natten mellem
torsdag og fredag. Særskilt informationsbrev sendes hjem.

