K-FAG PÅ
LILLE VÆRLØSE SKOLE
2016-17

7.-8. ÅRGANG

SÅ ER DET TID TIL AT ØNSKE K-FAG
IGEN!
Vi har været rigtig glade for det første år med K-fag, og nu
kan vi så præsentere mulighederne i dette skoleår, som du
finder i denne folder.
Denne gang ønsker man ikke for en enkelt periode . I stedet
skal man ønske de 4 forskellige fag, man helst vil prøve i
løbet af skoleåret.
Når du har læst beskrivelserne igennem, udfyldes
ønskesedlen og afleveres til din klasselærer eller på
kontoret.
Den skal afleveres senest torsdag den 18. august om
morgenen, når du møder i skole.

BRÆTSPIL

ØNSKESEDDEL

K-fagsunderviser: Odd
Lokale: Odd informerer
Fagets indhold:
Så er der igen mulighed for at fordybe sig i en række spændende spil, som både
lægger op til planlægning, samarbejde og taktisk forståelse.

NAVN:_________________
KLASSE:_______________

Du vil i forløbet stifte bekendtskab med forskellige udfordringer og desuden øve dine
sproglige færdigheder, læseforståelse mv.

FAG 1:__________________
FAG 2:__________________
FAG 3:__________________
FAG 4:__________________
Fagets målsætning:


Fordybelse og overblik



Samarbejde og kommunikation



Sproglig aktivitet i bl.a. dansk og engelsk

Side 2

KLIP UD OG AFLEVÉR
SENEST PÅ TORSDAG!

Side 7

MINECRAFT

SYNING /TEKSTI L

B U I LD TE A M

K-fagsunderviser: Elin
Lokale: Elin informerer

K-fagsunderviser: Michael
Lokale: Toppens computerrum

Fagets indhold:
Syning/tekstil er for dig, der godt kan lide at sy både i hånden og på maskine, og fx
har lyst til at sy dit eget tøj.
I første omgang forsøger vi os dog med at sy en lille taske/pung, inden vi kaster os
over tøjet.
Og så kan det være, at musicalholdet kunne gøre brug af vores evner ift. at få lavet
kostumer o.lign. til deres forestilling.

Fagets indhold:
Vi anvender computerspillet Minecraft som et multiplayer 3d-tegneprogram.
Vi bygger elementer til en nutidig storby, det være sig alt fra boligblokke til fabrikker, busser og
fragtskibe, træer og byggekraner, restauranter og skoler, osv. Projektet er fortløbende, og alle
deltagere i alle fag får mulighed for at bidrage til det fælles projekt.
Vi lærer at anvende ”programmet” WorldEdit, der letter en del af det repetitive arbejde.
Der gives råd og vejledning til at hæve den enkelte deltagers færdighedsniveau, for at opnå en vis
æstetisk kvalitet, med henblik på at den enkeltes elementer kan indgå i det endelige produkt.
Kendskab til Minecraft er ikke en forudsætning, men en fordel. Egen Minecraft bruger er ikke en
forudsætning for deltagelse, men nødvendig hvis du vil fordybe dig yderligere i din fritid.

Fagets målsætning:

Fagets målsætning:


Mulighed for fordybelse og ro til håndarbejdet



Introduktion og træning af metoder og materialer

Nutidig storby” giver anledning til at se på verden omkring dig, med særligt fokus på byens funktioner,
arkitektur og færdsel. Man kan ikke tegne eller bygge noget, man ikke ved hvordan ser ud, derfor må
man finde referencemateriale, som man kan gengive eller fortolke så godt som mediet tillader.
Vi arbejder på et fælles projekt på tværs af alle hold, hvilket skaber et samtaleemne på kryds og
tværs, man kan se hvad andre har lavet, samarbejde, inspirere, og har endda mulighed for at mødes
på serveren i sin fritid.
Vi skulle gerne kunne give og modtage feedback på hvordan vi kan forbedre os, for at opnå en høj
kvalitet i vores produkt

Side 6

Side 3

MUSICAL

IDRÆT & BEVÆGELSE

K-fagsunderviser: Louise & Julie

K-fagsunderviser: Lukas & Line (med forbehold for ændring pga. studie)

Lokale: Drama

Lokale: Underviserne informerer

Fagets indhold:

Fagets indhold:

På musicalholdet skal vi lave vores egen teaterforestilling.
Vi kommer til at arbejde med forskellige dramaøvelser, som gør, at du bliver god til
at stå på en scene.

Et hold med mulighed for bevægelse, boldspil og fysisk aktivitet.
Aktiviteterne vil varierer mellem det udvalg, underviserne planlægger og elevernes
egne idéer og forslag.

Desuden kommer vi til at bruge dét, I allerede kan inden for genren - fx hvis I kan
spille på et instrument.
Det er vigtigt, at du kan lide og har mod på at optræde, synge og danse.
Som en del af forløbet skal vi se den prisbelønnede danseforestilling ’Airport’ i
Galaksen.

Fagets målsætning:
At eleverne opøver kompetencer inden for:


Teaterøvelser



Improvisation



Musikkendskab



Dansegenrer



Musicalgenren

Fagets målsætning:


Fysisk aktivitet og motion



Holdspil og samarbejde



Introduktion til nye og anderledes aktiviteter.

OBS! FAGET ER HALVÅRLIGT!

Side 4

Side 5

