
Årsplan Engelsk 2.a og 2.b   

2022 og 2023 

 

Materialer:  

• First choice Beginners; My book B 

• Let’s do it: My very first  

• The English Gang beginners 2.  

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 B og i Let’s do it-bøgerne samt kopiark tilgodeser skriftlig træning både gloser og 

enkelte sætninger. Lære at skrive egen ordliste og arbejde med ordliste i Let’s do it. 

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. 

 

Ændringer kan forekomme. 

 

-KK / DF 

 

Emne Formål Færdighedsmål 

 
 
 
Hello 
 
 
 

 
 
-At aktivere de 
engelske ord, eleverne 
kender 
-At blive fortrolig med 
den engelske 
sprogtone og udtale 

 
 
-At kunne hilse og 
præsentere sig på engelsk 
 
-At kunne deltage i 
sproglege 
 



-At kunne synge med på 
sange 
 
-At kunne stille og besvare 
enkle spørgsmål 

 
 
 
 
Daily life 
 
 
 

 
 
 
 
-At aktivere de 
engelske ord, eleverne 
kender 
-At lære nye gloser, udtale af 
daily life 
-At blive fortrolig med 
den engelske 
sprogtone og udtale 

 
 
 
-At kunne forstå og Udvide det 
engelske ordforråd inde for 
emnet. 
 
-At kunne deltage i 
Sproglege 
 
-At kunne stille og besvare 
spørgsmål 
 
-At kunne genkende 
autentiske engelske 
nursery rhymes 
 
-At kunne synge med på 
sange 

 
Clothes 
 
 
 

 
-At aktivere de 
engelske ord, eleverne 
kender 
-At lære udtale af påklædning på 
engelsk 
-At blive fortrolig med 
den engelske 
sprogtone og udtale 

 
-At kunne koble gloser 
til udtale, billede og 
skrift. 
 
-At kunne synge med på 
sange 
 

 
Food 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-At aktivere de 
engelske ord, eleverne 
kender 
-At lære nye ord inde for emnet 
”food” 
-At opleve vi har ”låneord” fra 
andre lande. 
-At blive fortrolig med 
den engelske 
sprogtone og udtale 

 
-At kunne forstå og 
Udvide det engelske ordforråd 
inde for emnet 
 
-At kunne stille og besvare 
enkle spørgsmål 
 
-At kunne koble gloser 
til udtale, billede og 
skrift. 
 

 
Transport 
 
 

 
-At aktivere de 
engelske ord, eleverne 
kender 

 
-At kunne forstå og 
Udvide det engelske ordforråd 
inde for emnet. 



 -At udvide ordforrådet på 
engelsk inde for emnet 
”transport” 
-At blive fortrolig med 
den engelske 
sprogtone og udtale 

 
-Eleven kan med støtte tale om 
aktuelle emner. 
 
-Eleven har viden om anvendelse 
af baggrundsviden 
 

 
The zoo 
 
 
 

 
-At aktivere de 
engelske ord, eleverne 
kender 
-At udvide ordforråd inde for 
emnet  
-At blive fortrolig med 
den engelske 
sprogtone og udtale 

 
-At kunne koble gloser 
til udtale, billede og 
skrift. 
 
-At kunne synge med på 
Sange 
 
-At kunne forstå og 
Udvide det engelske ordforråd 
inde for ”The zoo” Herunder især 
de dyr vi talte om i 1.klasse. 
 

 
The weather 
 
 
 

 
-At aktivere de 
engelske ord, eleverne 
kender 
At lære nye ord, der passer til 
emnet. 
-At blive fortrolig med 
den engelske 
sprogtone og udtale 

 
-At kunne forstå og 
Udvide det engelske ordforråd 
inde for ”farm” 
 
-At kunne koble gloser 
til udtale, billede og 
skrift. 
 

 
Birthday 
 
 
 

 
-At aktivere de 
engelske ord, eleverne 
kender 
-At udvide ordforrådet inde for 
emnet  
-At blive fortrolig med 
den engelske 
sprogtone og udtale 

 
-At kunne forstå og 
Udvide det engelske ordforråd 
inde for fødselsdag. 
 
-At kunne synge med på 
Sange. (birthdaysong) 
 
 

 
The Alphabet 
 
 

 
-At blive fortrolig med 
den engelske 
sprogtone og udtale 

 
-At kunne synge med på 
Sange (The a-song) 
 
 

 
Christmas and Halloween 

 
-At aktivere de 
engelske ord, eleverne 
kender 
-At udvide ordforrådet inde for 
emnet  

 
-At kunne forstå og 
Udvide det engelske ordforråd 
inde for emnet. 
 



-At blive fortrolig med 
den engelske 
sprogtone og udtale 

-Eleven kan med støtte tale om 
aktuelle emner. 
 
-Eleven har viden om anvendelse 
af baggrundsviden 
 
-At synge med på julesange. 

 


