Årsplan for engelsk
i 5.-6. klasse på Herborg Friskole
2017-18
Uge

Emne

Kompetenceområ
der/mål

Færdigheds-og
vidensmål

Læringsmål

Aktiviteter og
materialer

Evaluering af
forløb

32
33-40

Temalæsning:
”Me You Us”

Eleven kan deltage i
kortere samtaler og
give korte,
sammenhængende
fremstillinger af
almindelige
situationer og emner
på engelsk

Eleven kan udveksle
enkle, forberedte
informationer om
faktuelle emner
Eleven kan indgå i en
enkel, spontan samtale
om kendte emner

Læs/lyt og forstå
tekster om familie,
venner etc.

Piece of Cake –
Tekstbog og
arbejdsbog.
Let´s Do It.

Mundtlig
evaluering.
Opgaver i
arbejdsbog.

Temalæsning:
”How
Horrible”

Eleven kan forstå og
skrive kortere tekster i
forskellige genrer på
engelsk

Eleven kan skrive enkle,
fremsættende og
spørgende sætninger
med engelsk ordstilling
Eleven kan anvende de
mest grundlæggende
bøjningsformer og
syntaktiske strukturer
Eleven har viden om
brug af feedback
Eleven kan opsøge
forskellige typer af
sproglige input

Torsdag-fredag:
Introdage
1. skoledag tirsdag

Hjælpeverbernes
bøjninger.

41
42
43-48

Øvrige
oplysninger

Læs/lyt og forstå
tekster om
uhyggelige ting.
Forholdsord
Spørgeord

Piece of Cake –
Tekstbog og
arbejdsbog.
Let´s Do It.

Mundtlig
evaluering.
Opgaver i
arbejdsbog.

Emneuge +
motionsdag
Ferie
Uge 44: Åben skole
torsdag
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49-50

Tema:
”Holidays/
Traditions”

Eleven kan indgå i
enkle kulturmøder
ved brug af forskellige
medier

Eleven kan give
eksempler på forskelle
og ligheder mellem
kultur- og
samfundsforhold i eget
land og i
engelsksprogede
områder

Ordforråd om jul.
Kendskab til højtider
i andre lande.

Diverse juleopgaver.
Kreativ fremlæggelse

Mundtlig
evaluering
Fremlæggelse

Uge 50: Onsdag:
Åben MS/ Lucia

Eleven kan fortælle om
kulturelle forskelle og
ligheder i enkle
kulturmøder
Eleven har viden om
metoder til udveksling
af information
Eleven kan med
forberedelse og støtte
bruge engelsk til
internationale
henvendelser

51

Ons: Julemotion
Torsdag: Sidste dag.

52

Ferie
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1-3

Temalæsning:
”Down under
in Darwin”

Eleven kan deltage i
kortere samtaler og
give korte,
sammenhængende
fremstillinger af
almindelige
situationer og emner
på engelsk

Eleven kan forstå
hovedindholdet i lette
fagtekster
Eleven kan forstå
detaljer fra tekster
inden for kendte emner

Læs/lyt og forstå
forskellige typer
tekster, der
omhandler
Australien.
Udarbejde program.
Regelmæssige og
uregelmæssige
verber.

Piece of Cake –
Tekstbog og
arbejdsbog.
Let´s Do It.

Mundtlig
evaluering.
Opgaver i
arbejdsbog.

4

5-6

Uge 1: Onsdag:
1.skoledag
Fredag: Åben MS

Musical
Fredag: forestilling
og skolefest
Temalæsning:
”Down under
in Darwin
(fortsat)”

Eleven kan indgå i
enkle kulturmøder
ved brug af forskellige
medier.

Eleven kan genkende
typer af fagtekster på
engelsk

Regelmæssige og
uregelmæssige
navneords bøjninger.

Piece of Cake –
Tekstbog og
arbejdsbog.
Let´s Do It.

Mundtlig
evaluering.
Opgaver i
arbejdsbog.

Læs/lyt og forstå
forskellige typer
tekster, der bl.a.
omhandler sport og
musik.
Regelmæssige og
uregelmæssige
verber.

Piece of Cake –
Tekstbog og
arbejdsbog.
Let´s Do It.

Mundtlig
evaluering.
Opgaver i
arbejdsbog.

Eleven kan
sammenligne typer af
fiktive tekster på
engelsk

7
8-12

Ferie
Temalæsning:
”Songs and
Soccer”

Eleven kan deltage i
kortere samtaler og
give korte,
sammenhængende
fremstillinger af
almindelige
situationer og emner
på engelsk

Eleven kan med støtte
kort tale om faktuelle
emner
Eleven kan kort tale om
egne oplevelser, ønsker
og drømme
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13
14-18

Påskeferie
Temalæsning:
”Winners”

Eleven kan forstå og
skrive kortere tekster i
forskellige genrer på
engelsk

Eleven kan forstå
hovedindholdet af
enkle fagtekster

Læse og skrive
tekster om rekorder
etc.

Eleven kan finde
specifikke detaljer i
forskellige teksttyper

Adjektiver.
Stavning af engelske
ord.

Piece of Cake –
Tekstbog og
arbejdsbog.
Let´s Do It.

Mundtlig
evaluering.
Opgaver i
arbejdsbog.

Piece of Cake –
Tekstbog og
arbejdsbog.
Let´s Do It.

Mundtlig
evaluering.
Opgaver i
arbejdsbog.

Eleven har viden om
sprogbrug i enkle
informerende tekster

19-22

Temalæsning:
”Meet Me in
Miami”

Eleven kan deltage i
kortere samtaler og
give korte,
sammenhængende
fremstillinger af
almindelige
situationer og emner
på engelsk

Eleven kan skrive små
fortællinger
Eleven har viden om
teknikker til at sige det
samme på forskellig
måde
Eleven kan vælge
gættestrategier i
forståelse af ukendt
ordforråd
Eleven kan anvende ord
og fraser fra
hverdagssprog og enkelt
fagsprog

Læs/lyt og forstå
forskellige tekster
om bl.a. Miami.
Samtale om læste
emner.

Opsamling /
repetition af
grundlæggende
grammatiske regler.
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Eleven kan anvende
synonymer og
overbegreber
23
24-26

OPSAMLING/
LÆSEKURSUS

`Læse engelsk
Frilæsningsbøger efter Mundtlig
litteratur med
eget valg.
evaluering
efterfølgende
(højtlæsning)
boganmeldelse.
Book review
Brug af hjælpemidler
Materialet suppleres med andre relevante, differentierede tekster og opgaver. Der vil løbende blive inddraget elementer fra Cooperative Learning.
2017/MMM (med forbehold for ændringer)

Eleven har viden om
udtaleregler
Eleven har viden om
hjælpemidler

Studietur/ lejrskole
Ufge 26:
Man: dimission
Tirs: sidste skoledag

