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 Uge  Indhold/emne  Aktivitet  Færdigheder     og     kundskaber 
 //Konkrete     læringsmål 

 32     -     36  Tal     og     sange 

 Bogstaverne 

 Grammatik 

 Vi     opsummere     fra     3.     Kl.     og     arbejder     med 
 tallene     fra     1     -     1000     og     spiller     bingo. 

 Stavning     af     ord     på     engelsk     bl.a     ved     at     lave 
 hangman     på     tavlen. 

 Pronomener     og     nutidsformen     af     verber 
 introduceres     gennem     skriftligt     og     mundtligt 
 arbejde.     Articles     a     /     an. 

 At     kunne      tælle,      synge     og     udføre     taldiktater 
 på     engelsk. 

 Genkende      bogstavernes     lyde     på     engelsk. 

 Grammatiske     øvelser     med     henblik     på     den 
 kommende     læsning. 

 37     -41 
 Læsning 

 Poesi      og     lege 

 Lave     dukketeater     med     figurerne     fra     “The 
 Gruffalo”.     Eleverne     optrådte     med     skuespillet 
 “The     Gruffalo     “i     3.     Kl. 

 Introducere     læsning     med      historier     der 
 indeholder     ord     og     udtryk     fra     et     kendt     tema. 

 Vi     arbejder     med     årstiden     gennem     et     vers     om 
 efterår. 

 Skrive     en     kort     fortsættelse     til     historien     The 
 Gruffalo.     Der     laves     en     scene     til 
 borddukketeater. 

 Læse     simple     tekster     med     kendt     ordforråd. 

 Recitation     af     et     vers     på     engelsk.     Forstå     og 
 deltage     i     lege     på     engelsk. 

 Samarbejde      gruppevis     og     skrive     simple 
 replikker     til     rollerne     i     dukketeatret.     Kreativ 
 udformning     af     en     scene. 

 42  Efterårsferie 
 43     -     47  Læsning:     “     Hazy     Mountain”  Læsning     og     bearbejdning     af     nyt     ordforråd. 

 Der      skrives     og     tegnes     til     historien. 
 Opnå     større     sikkerhed     i     læsning.     Kunne 
 svare     mundtligt     og     skriftligt     på     spørgsmål 
 til     teksten. 
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 Grammatik 

 Årstidssange     og     digte 
 Dage     og     måneder 

 Finde     datidsformen     i     dele     af     teksten     fra 
 Hazy     Mountain. 
 Øvelse     af     verber,     substantiver     i     ental     / 
 flertal     og     i     bestemt     og     ubestemt     form. 

 Indøvelse     af     sange     og     digte 

 Kendskab     og     forståelse     for     grammatikken. 

 Lære     fremmedsprog     gennem     sang     og 
 recitation. 

 48     -     51 
 Centrale     samtalemønstre     i     hverdagen     øves. 
 Fritidsaktiviteter     beskrives. 

 Læsning:     “     The     little     Fir     Tree” 
 Årstidssange     og     lege 

 Der     øves     mundtligt     engelsk     ved     at     kunne 
 beskrive     hverdagsaktiviteter     i     skole     og 
 hjem. 

 Læse     en     december     fortælling.     Synge 
 julesange. 

 Der     opnås     nyt     ordforråd     gennem 
 billedbeskrivelser. 
 Kunne     udtrykke     sig     sig     mundtligt     om 
 forskellige     sportsgrene     og     andre     former     for 
 fritids-     hverdagsaktiviteter. 
 Kunne     arbejde     med     ordforrådet     og     svare 
 på     spørgsmål     i.f.t     teksten     gennem     en 
 skriftlig     opgave. 

 51-52 
 ½     uge     1 

 Juleferie 

 2     -     6 
 Brevudveksling 

 Reading     worksheets     with     Ben     and     Sarah 

 Grammatik 

 Der     skrives     og     tegnes      til     Pennevenner     i     en 
 Waldorfskole     i     Oregon,     USA 

 Læse     og     svare     på     spørgsmål 

 Præpositioner     fortsættes     fra     3.     Kl. 

 Eleverne     kan     bruge     udtryk     i     praksis     fra 
 forløbet     før     juleferien     ved     at     skrive     et     brev 
 på     engelsk. 

 Der     arbejdes     med     at     opnå     større     sikkerhed 
 i     grammatikken. 
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 7  Vinterferie 

 8     -     11 

 Læsning:     “The     Magic     Bojabi     Tree” 

 Grammatik 

 Der     læses,     skrives     og     tegnes     til     historien 

 Der     arbejdes     med     adjektiver     bl.a     gennem 
 historen     “The     Magic     Bojabi     Tree” 

 Større     sikkerhed     i     læsning     og     skriftlig 
 fremstilling.     Højtlæsning     i     klassen. 

 10     -13 

 Traditioner     i     anglofone     lande.     Engelsk     i 
 vores     hverdag. 

 Påske 

 Vi     arbejder     med     bogen     “Festivals”.     Der 
 læses,     skrives     og     tegnes     til. 

 Der     arbejdes     med     ordforråd     omkring     denne 
 højtid. 

 Opnå     en     forståelse     for     de     kulturelle 
 forskelle     der     er     blandt     de     anglofone     lande. 
 Kunne     genkende     flag     fra     flere     forskellige 
 lande. 
 Kendskab     til     påske     traditioner     i     anglofone 
 lande     og     udvidelse     af     ordforråd. 

 14  Påskeferie 

 15     -     17 
 Kortfilm     på     engelsk 

 Sange     og     poesi 

 Se     en     kortfilm     på     engelsk     og      arbejde     med 
 emnet     mundtligt,     skriftligt     og     kunstnerisk. 

 Vi     arbejder     med     årstiden     gennem     et     vers     om 
 forår. 

 Eleverne     får     kendskab     til     en     simpel     analyse 
 af     en     kortfilm     ved     at     beskrive     stemning     og 
 følelser. 
 Recitation     af     et     vers     på     engelsk.     Synge 
 kendte     og     nye     sange. 

 18     -     21  Læsning:     “The     Gingerbread     Boy” 

 Grammatik 

 Der     læses,     skrives     og     tegnes     til     historien 

 Der     opsummeres     hvad     vi     har     lært     i     løbet     af 
 året      v.h.a     skriftlige     øveark. 

 Højtlæsning     i     klassen     og     eleverne     formår     at 
 svare     på     spørgsmål     til     teksten     både 
 mundtligt     og     skriftligt. 
 opnå     større     sikkerhed     i     grammatikken. 
 Øve     selvstændigt     ar 

 22  Lejrtur     til     Ribe 
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 23-     25 
 Opsamling  Rollespil,     kommunikative     øvelser     og     lege.  Opøve     sproglige     færdigheder     og     blive 

 fortrolig     med     at     tale     engelsk. 

 26  Sommerferie 
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