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Årsplan for engelsk 3.ab 2019-2020  

Mål: Undervisningen bygger på, at eleverne bl.a. fra danskundervisningen har 

kunnen, viden og erfaringer med hensyn til kommunikation, sprog og sprogbrug, 

læringsstrategier samt forståelse for deres omverden. Hovedvægten lægges på det 

mundtlige arbejde. Gennem et galleri af figurer, først og fremmest Toby, varierede 

aktiviteter og spændende lege og meningsfyldte illustrationer aktiveres og engageres 

eleverne til at deltage i undervisningen.  

Emneområderne er dels konkrete og virkelighedsnære, dels appellerer de til elevernes 

fantasi -se nedenfor. Der tales engelsk i engelsktimerne, da det er et vigtigt element i 

opbygningen af kommunikationsfærdigheder.  

Mundtlig kommunikation 

Eleven kan deltage i korte og enkle samtaler om konkrete hverdagsemner på engelsk 

Skriftlig kommunikation  

Eleven kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte tekster om 

hverdagsemner på engelsk Kultur og samfund. 

Eleverne skal opbygge en begyndende forståelse af engelsksproget kultur og 

samfund, med fokus på børne hverdag og traditioner.  

Sproglige fokusområder:  

• Eleverne kan producere små tekster ved hjælp af sætningsskabeloner  

• Eleverne kan skrive enkle beretninger om egen hverdag  

Bøger og materialer:  

• First choice for tredje og tilhørende arbejdsbog,  

• Let’s do it; Let’s start  

• Kopiark  

Følgende emner arbejder vi med i år:  

• Colours  

• Numers  

• Family  

• Clothes  

• Body parts  

• Animals  

• Food  

• Time and weather  

• Christmas  

 



I de forskellige kapitler behandles de nære og genkendelige emner som familie, 

dagligdag, kroppen, tøj, tallene, vejret og klokken. Kapitlerne i læsebogen er en 

blanding af fiktion og faktion og allerede i bogens begyndelse er der tekster af en vis 

længde, i modsætning til 1. og 2. klasse hvor eleverne har været ordsamlere. 

Sværhedsgraden udbygges gradvist. Bagest i læsebogen er en cd indsat; cd’en er 

bogens 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 små opgaver, som er knyttet til teksterne i læsebogen. De er varierede i 

udformning og indhold (lytte, læse, tale, se, spille, lege, synge, tegne, føle) og 

tilgodeser dermed de forskellige læringsstile. 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. 


