Engelskårsplan for 3.-4.kl. på Herborg Friskole
2017-18
Uge

Emne

Kompetenceområ
der/mål

Færdigheds-og
vidensmål

Læringsmål

Aktiviteter og
materialer

Evaluering af
forløb

32
33
34
35
36

Opstart
Ordgenkaldelse
indenfor kendte
og før
gennemgåede
emner.
Nye bøger.

37
38
39
40

Teen talent

At eleven genkalder sig
og fastsætter sit
ordforråd.
Eleven kan deltage i
enkle samtaler samt
forstå instruktioner,
spørgsmål og
beskrivelser.
Eleven kan deltage i
enkle samtaler og lader
sig ikke hæmme af sit
ordforråd.

Eleven indser at vi
omgiver os med
engelske ord i vores
hverdag og at de
bruger dem i daglig
tale. Eleven kan kort
fortælle om sig selv.

At genkalde sig ord
lært sidste år.
Målet er, at eleven får
skuldrene ned og
indser, at de kan
mange ord i forvejen.

At eleven aktivt kan
bruge engelske ord og
gøre sig forståelig i
emnet.

At eleven igennem
rammen sat på 'den
nye skole' får leget
engelsksproget ind og
lærer at det er ok at
lave fejl og sige
forkert.

Snak på klassen og i
grupper.
Udarbejdelse af lister
over ord vi kan huske
indenfor bestemte
kategorier.
Lege med de ord der
kommer på.
A piece of cake 4
Tekstbog, web og
arbejdsbog.
Side: 4-17 + 2-13
Måske et lille
teaterstykke på
engelsk.

Sedler på ting og
steder.
Lister med ord vi
husker.

49
50
51

1.-6.kl. overnatning
torsdag-fredag
1. skoledag tirsdag

Evt. et lille
teaterstykke.
Lektier i
arbejdsbogen.

41
42
43
44
45
46
47
48

Øvrige
oplysninger

Emneuge +
motionsdag
Ferie
My house
Your house
Dream house

At eleven udvider og
fastsætter sit ordforråd
indenfor emnet.
Eleven kan forstå
instruktioner,
spørgsmål og
beskrivelser.

Eleven kan anvende
de hyppigst
forekommende ord
og fraser.
Eleven kan svare på
spørgsmål og beskrive
emner i eget og
andres huse.

Eleven bliver fortrolig
med rum man kan
finde i huset, samt
forskellige former for
huse.
Endvidere kigger vi på
hvilke møbler der kan
findes i de forskellige
rum og evt. hvad man
bruger dem til.

A piece of cake 4
Tekstbog, web og
arbejdsbog.
Side: 18-29 + 14-23

Elevens eget hus
skal plantegnes og
rummene
navngives.
Elevens eget
værelse skal
tegnes / beskrives
og møblerne skal
navngives.

Torsdag: Åben Skole

Fredag: Juleklip/øve 9
læsninger
Onsdag: Åben MS/
Lucia

Uge
52
1
2
3

Emne

Kompetenceområ
der/mål

Færdigheds-og
vidensmål

Læringsmål

Aktiviteter og
materialer

Evaluering af
forløb

Ferie
Country:
Australien

Eleven kan
sammenligne børns
hverdag i
engelsksprogede lande
med deres egen.
At eleven udvider og
fastsætter sit ordforråd
indenfor emnet.

Eleven har viden om
kulturs betydning for
forståelse af sig selv
og andre.
Eleven kan forstå små
historier om
dagligdag i
engelsksprogede
samfund.

Eleven skal lære om
andre
engelsksprogede lande
herunder børns
hverdag og kunne
sammenligne den med
deres egen.

Internettet.

Samtale på
klassen
Lektier

4

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17

Øvrige
oplysninger

Fredag: musicalstart
(9.40-11.40)

Musical
Fredag: forestilling og
skolefest
Country:
Australien

Se ovenstående

Uge sex i eget skema
Ferie

All about
animals

Party time

At eleven udvider og
fastsætter sit ordforråd
indenfor emnet.

At eleven udvider og
fastsætter sit ordforråd
indenfor emnet.
Eleven kan forstå
instruktioner,
spørgsmål og
beskrivelser.

Eleven kan lytte, læse
og forstå, samtale og
skrive om dyr.
præsentation.

Eleven kan anvende
de hyppigst
forekommende ord
og fraser.
Eleven kan svare på
spørgsmål og beskrive
emner om fester.

Igennem lytte, læse,
samtale og skrivning
skal eleven opnå viden
om dyr.
Et selvvalgt dyr med
tilknytning til
Australien vælges,
gåes i dybden med og
præsenteres.
Eleven skal planlægge
en fest og tage stilling
til alt hvad der hører
med der.
Der er fokus på pizza,
det kan de fleste
elever forholde sig til.

A piece of cake 4
Tekstbog, web og
arbejdsbog.
Side: 30-39 + 24-31

A piece of cake 4
Tekstbog, web og
arbejdsbog.
Side: 40-49 + 32-43

Fremlæggelse om
et selvvalgt dyr fra
Australien.
Planche eller en
lille bog udformes
og præsenteres
for
klassen/skolen.

Samtale på
klassen
Lektier

Påskeferie
Mandag 2.påskedag

Fredag: St.bededag
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Øvrige
oplysninger

18
19

Adventure
camp

At eleven udvider og
fastsætter sit ordforråd
indenfor emnet.
Eleven kan forstå
instruktioner,
spørgsmål og
beskrivelser.
Eleven kan overføre
sprog, indhold og
struktur fra det
mundtlige til det
skriftlige arbejde

Eleven kan anvende
de hyppigst
forekommende ord
og fraser.
Eleven kan svare på
spørgsmål og beskrive
emner om lejrture.
Eleven har viden om
ordklasserne
navneord,
udsagnsord og
tillægsord og kan
bruge og bøje de
hyppigst
fremkommende ord.

Med udgangspunkt i
lejrture/sommerlejre
snakkes der om
temaer og aktiviteter
samt regler og
oplevelser.

A piece of cake 4
Tekstbog, web og
arbejdsbog.
Side: 50-62 + 44-51

Samtale på
klassen
Lektier

Torsdag og fredag: Kr.
Himmelfartsferie

Eleven skal blive
fortrolig med
ordklasserne og
bøjning af ord.
Sætningssammensætning og
nedskrivning.

A piece of cake 4
Tekstbog, web og
arbejdsbog.
Side: + 52-58

20
21

22

Grammar

23
24
25

Lejrskole
Grammar

26

Evaluering og
opsamling

Mandag: 2.pinsedag

Samtale på
klassen
Lektier

Tirsdag: Grundlovsdag
Se ovenstående

Foruden bogsystemet 'Piece of cake' vil jeg bruge hele eller dele fra 'Let's do it' og 'Pirana engelsk'
Der vil forefindes lektier i alle bøger.

A piece of cake 4
Arbejdsbog.
Side: + 59-62

