2021-2022

ENGELSK 0. KLASSE

Lærer: Marianne Storbjerg Andersen
Forord til faget i klassen
Elevernes første møde med et nyt sprog skal være sjovt, skabe nysgerrighed og ikke mindst skabe lysten
til at lære sproget. Undervisningen tilrettelægges så børnene ”snuser” til sproget og eksperimenterer
med selv at tale det. Der opbygges et lille fundament/en begyndende fornemmelse for, og forståelse af
det engelske sprog, som den fremtidige undervisning i faget kan bygge videre på.
Der tages udgangspunkt i den legende sprogundervisning med: lege, sange, små filmklip, små opgaver
og fysisk aktivitet.
Hver undervisningslektion opbygges efter en fast skabelon da eleverne i 0.kl har brug for en vis
forudsigelighed og i høj grad kendte rutiner.
________________________________________________________________________________________________________
De frie grundskoler skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. Lov om friskoler og private
grundskoler, lovbekendtgørelse nr. 786 af 15/06-2015.
Undervisningsplaner herunder slutmål og trinmål for fag på Den Nye Friskole tager udgangspunkt i Fælles Mål under
Undervisningsministeriet. Der henvises i øvrigt til nedenstående link (find fag samt klasse):
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Faelles-Maal/Alfabetisk
I alle fag inddrages skolens værdigrundlag med dens temaer samt målsætningen om ”Why”-tilgangen i alle meningsfulde
sammenhænge.
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