
Årsplan Engelsk 1. klasse 
 

Årsplan 1.a og b engelsk Materialer: First choice Beginners; My book A, spil, sange og 

udvalgte kopier.  

Mundtlig kommunikation: Målet er at eleven kan deltage I korte og enkle samtaler 

om konkrete hverdagsemner på engelsk. Tekster og opgaver i 

begynderundervisningen inddrager bevægelse, rim og remser og spil med ord og 

bogstaver. Gennem legende læringsaktiviteter opbygger og træner eleverne ordforråd 

og vendinger. Dvs. at eleverne bearbejder det faglige indhold gennem kroppen eller 

ved leg og dermed styrkes motivation og læring. Det gør det nemmere for eleverne at 

huske, hvad de har lært.  

Skriftlig kommunikation: Eleven kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt 

korte tekster om hverdagsemner på engelsk: Teksterne i My book A og i kopiarkene 

tilgodeser skriftlig træning både gloser og enkelte sætninger. Lære at skrive egen 

ordliste i My book A.  

Kultur og samfundsforhold: Her er målet at eleven kan sammenligne børns 

hverdag i engelsksprogede lande med egen hverdag Dette opnås gennem, sange, 

remser, film og interaktive aktiviteter. Herunder er emnerne Christmas og Halloween 

særligt brugbare når gælder sammenligning af danske og engelske/amerikanske 

børns hverdag. Hovedemnerne er: Numbers Colours Family Home My body The farm 

Christmas and Halloween 

 

Der kan forekomme ændringer I årsplanen. 
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EMNE FORMÅL FÆRDIGHEDSMÅL 

Hello  At forstå, hvorfor man 

skal lære engelsk. 
 At aktivere de 

engelske ord, eleverne 
kender 

 At blive fortrolig med 

den engelske 
sprogtone og udtale 

 At kunne sige hilsner og 

præsentere sig på engelsk 
 At kunne deltage i 

sproglege 
 At kunne synge med på 

sange 

 At kunne stille og besvare 
enkle spørgsmål 

Numbers    At kunne forstå og 
anvende nye gloser og 

fraser inden for temaet 
numbers 

 At kunne koble numbers-

gloser til udtale, billede og 
skrift. 

 At kunne deltage i 
sproglege 

 At kunne forstå korte 

instrukser på engelsk 
 At kunne stille og besvare 

spørgsmål 
 At kunne præsentere rim 

og remser i kor 

 At kunne genkende 
autentiske engelske 

nursery rhymes 
 At kunne synge med på 

sange. 

Colours     At kunne forstå og 
anvende nye gloser og 

fraser inden for temaet 
colours 

 At kunne koble colours-
gloser til udtale, billede og 
skrift 

 


