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Årsplan for engelsk 5.ab 2016-2017 
 

Mål:  

 

Der er fokus på emner fra elevernes hverdag og interesseområder. Gennem mundtlig og skriftlig 

kommunikation videreudvikles deres kommunikationsfærdighed og sproglige bevidsthed. 

Det mundtlige arbejde udgør stadig den største del af arbejdet med sproget, men det er vigtigt, at 

skriftsproget understøtter mundtligheden. Samtidig opbygges det skriftlige arbejde langsomt som 

et selvstændigt kommunikativt redskab. Undervisningen foregår på engelsk. 

Mundtlig kommunikation 

Lytning; Eleven kan forstå hovedindholdet i lette fagtekster 

Samtale; Udveksling af forberedte informationer om faktuelle emner 

Præsentation; Med støtte holde en kort tale om faktuelle emner 

Sprogligt fokus; Anvende ord og fraser fra hverdagssprog og enkelt fagsprog 

Kommunikationsstrategier; Omskrivninger og gættestrategier 

Skriftlig kommunikation 

 Eleven kan skrive enkle informerende tekster 

 Eleven kan skrive enkle, fremsættende og spørgende sætninger med engelsk ordstilling 

 

 

 

Grammatiske fokusområder:  

 Eleven kan anvende enkle nu- og datidsformer 

 Engelsk ordstilling 

Bøger og materialer:  

 First choice for femte og tilhørende arbejdsbog,  

 Let’s do it; Step two  

 Kopiark  

 

 

Følgende emner arbejder vi med i år:  

 Great Britain 

 Christmas and Halloween 

 London 

 The English School system 



 King Arthur and Robin Hood 

 The United states of America  

 

Pupil’s book er opdelt i to hovedafsnit henholdsvis Storbritannien og USA. Underemnerne har 

fokus på kultur, historie og levevilkår i de to lande og spænder over kulturelle kendingsmærker i 

London, det engelske skolesystem til indianerne oprindelige levevilkår i USA og amerikanske 

summer camps. 

Kapitlerne er en blanding af fiktion og faktion. Der er lagt vægt på at teksterne både er 

udfordrende på det indholdsmæssige og sproglige område. Bagest i læsebogen er en cd indsat; 

cd’en har udvalgte (ikke alle) tekster indlæst, således at eleverne i ro og mag kan lytte til cd’en 

hjemme og derved øve gloser og vendinger og udtale i eget tempo.  

 

I arbejdsbogen skal eleverne løse opgaver, som er knyttet til teksterne i læsebogen.  Opgaverne 

er varierede i udformning og indhold og har det formål at understøtte elevernes 

formuleringsstrategier og udvikling af ordforråd Bagerst i arbejdsbogen findes en dansk/engelsk- 

og en engelsk/dansk-ordbog med samtlige gloser fra læsebogen og arbejdsbogen.  

 

Kopiark og Let’s do it arbejder vi med ind imellem. 

 

Frilæsningskasse med Dingobøger og boganmeldelser  

 

FILM?????? Og ANDET 
  

  
 


