Årsplan for Engelsk 4.-5. klasse på Herborg Friskole
2019-20
Uge Emne

Læringsmål

Aktiviteter og materialer

Evaluering af forløb

32
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Grammar: To be, to have
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43
44
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46
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Øvrige oplysninger

Ud fra læsning og lytning af
f.eks. oplæsning eller webindspilning skal eleven
udvide ordforråd indenfor
emnet og forståelse for
både det talte, det læste og
det skrevne sprog.
Eleven skal kunne udveksle
personlig information.

A piece of cake
Læs: s. 4-17
Arb: s. 2-13
Let’s do it s. 8-9, 14,
Pirana 3 s. 5, 26, 27-28
Pirana 4 (kopi) s. 4, 5, 26, 27, 23,
44

Igennem opgaver der passer til det
læste for forståelse og fastsættelse
af ordforråd.
Samtale omkring det læste og
lyttede.
På klassen ved gennemhøring, til
oplæsning og gennemgang af
opgaver. Enkeltvis ved eget arbejde
og feedback ved hjælp og rettelser.

Onsdag: fælles
friskoledag

Onsdag/torsdag:
værkstedsdage
Man-tors: emneuge
Fredag: motionsdag
Ferie

My house
My family
Grammar: Prepositions
Verbs (past)

Ud fra læsning og lytning af
f.eks. oplæsning eller webindspilning skal eleven
udvide ordforråd indenfor
emnet og forståelse for
både det talte, det læste og
det skrevne sprog.
Eleven skal kunne udveksle
information indenfor både
det personlige og emnet.

A piece of cake
Læs: s. 18-29
Arb: s. 14-23, 56-58
Let’s do it s. 2-5, 6-7, 18-21, 2627, 30-31, 40
Pirana 3 s. 13, 16, 18
Pirana 4 (kopi) s. 7, 10, 16, 25, 34,
37,

Igennem opgaver der passer til det
læste for forståelse og fastsættelse
af ordforråd.
Samtale omkring det læste og
lyttede.
På klassen ved gennemhøring, til
oplæsning og gennemgang af
opgaver. Enkeltvis ved eget arbejde
og feedback ved hjælp og rettelser.

Onsdag: 8.kl. Skills
Fredag: Åben skole

Fredag: Juleklip/øve 9
læsninger
Fredag: Åben MS/ Lucia
Onsdag: julemotion
Fredag: juleafslutning
Ferie
Ferie
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A holiday in NYC, USA
Grammar: Nouns, to be
past tense, to have past
tense
Follow-up

Eleven skal erhverve sig
viden om New York
igennem læsning, samtale
og opgaver

A piece of cake
Arb: s. 52-53
Let’s do it s. 41-53, 28-29, 34, 39,
59
Pirana 3 s. 2-4, 12, 14-15, 17, 29,
34

Igennem opgaver der passer til det
læste for forståelse og fastsættelse
af ordforråd.
Samtale omkring det læste og
lyttede.
På klassen ved gennemhøring, til
oplæsning og gennemgang af
opgaver. Enkeltvis ved eget arbejde
og feedback ved hjælp og rettelser.

4

5
6

Musical
Fredag: forestilling og
skolefest
Se ovenstående

Se ovenstående
Uge sex i eget skema

7
8

9
10
11
12
13
14

15

Mandag: skolestart/åben
morgensang
Onsdag: musical intro
Fredag: musicalstart

Ferie
All about animals
Grammar: Adjectives

Ud fra læsning og lytning af
f.eks. oplæsning eller webindspilning skal eleven
udvide ordforråd indenfor
emnet og forståelse for
både det talte, det læste og
det skrevne sprog.
Eleven skal kunne
præsentere information
indenfor både det
personlige og emnet.

A piece of cake
Læs: s. 30-39
Arb: s. 24-31, 54-55
Let’s do it s. 10-11, 24-25,
Pirana 3 s. 6-9, 29-31, 38-39,
Pirana 4 (kopi) s. 7, 19, 32,

Igennem opgaver der passer til det
læste for forståelse og fastsættelse
af ordforråd.
Samtale omkring det læste og
lyttede.
På klassen ved gennemhøring, til
oplæsning og gennemgang af
opgaver. Enkeltvis ved eget arbejde
og feedback ved hjælp og rettelser.

Onsdag: Pædagogisk dag
12.20
Lørdag: fastelavn

8.kl. introuge
Tirsdag: Goddagdag
Lørdag: gym.opv. HUF
Fredag: skoleskak og
fællesspisning
Påskeferie
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18

Party time
Grammar: Question
words, …-ing

19
20
21
22
23
24
25

26

Adventure camp
Grammar: The imperative,
conjunctions, possessive
pronouns

Follow-up

Ud fra læsning og lytning af
f.eks. oplæsning eller webindspilning skal eleven
udvide ordforråd indenfor
emnet og forståelse for
både det talte, det læste og
det skrevne sprog.
Eleven skal blive mere
sikker på måneder og
datoer.
Ud fra læsning og lytning af
f.eks. oplæsning eller webindspilning skal eleven
udvide ordforråd indenfor
emnet og forståelse for
både det talte, det læste og
det skrevne sprog.
Eleven skal kunne
præsentere information
indenfor både det
personlige og emnet.

A piece of cake
Læs: s. 40-49
Arb: s. 32-43
Let’s do it s. 2-5, (12-13), 32-33,
54-55
Pirana 3 s. 10-11, 19-20, 32, 39,
46-47
Pirana 4 (kopi) s. 28, 39

A piece of cake
Læs: s. 50-61
Arb: s. 44-51
Let’s do it s. 22, 36-38, 56-57, 58
Pirana 3 s. 25, 35

Let’s do it s. 16-17, 23, 35, 60
Pirana 3 s. 21-24, 33, 36-38, 4045

Igennem opgaver der passer til det
læste for forståelse og fastsættelse
af ordforråd.
Samtale omkring det læste og
lyttede.
På klassen ved gennemhøring, til
oplæsning og gennemgang af
opgaver. Enkeltvis ved eget arbejde
og feedback ved hjælp og rettelser.

Igennem opgaver der passer til det
læste for forståelse og fastsættelse
af ordforråd.
Samtale omkring det læste og
lyttede.
På klassen ved gennemhøring, til
oplæsning og gennemgang af
opgaver. Enkeltvis ved eget arbejde
og feedback ved hjælp og rettelser.

Mandag 2.påskedag
6.-7.kl. Medieuge
8.kl. projektuge
8.kl. Terminsprøver??
Fredag: St.Bededag
Torsdag og fredag: Kr.
Himmelfartsferie
Lejrskoler
Mandag: 2.pinsedag
8.kl. fortælleuge
Fredag: SP-dag

Mandag: klasselærerdag
Onsdag: Dimission
Torsdag: sidste skoledag.

