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Lærer: CK 

Forord til faget i klassen 

I faget engelsk vil vi primært arbejde mundtligt. Jeg vil ind i mellem lave kreative opgaver som 
klippe-klistre-opgaver, farveopgaver mm. 
Vi skal se små videoer fra youtube 
Gennem hele året vil vi repetere de foregående emner. Der vil blive leget, sunget, snakket mm. Og 
der vil være mange gentagelser. 
Det vigtigste er, at eleverne bliver fortrolige med at snakke åbent foran de andre på et andet sprog. 
Vi skal også møde ”Muzzy”, der er en engelsk tegnefilm. 
Som underlæggende hjælper til de forskellige temaer, bruger jeg Alinea Villeby, som har mange 
gode opgaver.  

 

 

Uger Indhold/emne Mål Metode Materialer 

 

36-40 

 

 

My family -at eleverne får flere ord at 

sætte på deres familie.  

Vi lærer gennem 
gentagelser ord som 
mother, father, brother, 
sister, aunt, uncle, 
grandmother, 
grandfather. 
Vi begynder også at sætte 
ord på big/little. 
Her møder vi også 
”Muzzy” for første gang.  

 

Tavlen 
Små 

filmklip. 

papir og 

farveblyant

er 

41 FEATUREUGE Boldspil 

42 Efterårsferie 

43-45 Halloween Børnene lærer traditionen 
om Halloween at kende 
bedre. 
-at eleverne lærer ord, der 
hører til højttiden. 

Vi synger og taler om 
Halloween.  
Vi tegner også og måske 
hører vi en uhyggelig 
historie.  
 

Tavlen 
Små 
filmklip 
Og sange 

46 PROJEKTUGE 

47-50 

 

Christmas Vi skal igen i år arbejde med 
julens ord og gloser. 

Vi skal lege og spille. Vi 
skal se små filmklip og vi 
skal synge. Der skal også 
klippes og klistres lidt. 

farveblyant

er 

51-52 Juleferie 
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1-5 

 

Præsentation af 
sig selv. 

Børnene skal lave en video, 
hvor de præsenterer sig selv 
på engelsk. 
Videoen skal redigeres og 
gøres ”skarp”. Herefter skal 
den vises til de andre i 
klassen. 
 

Børnene arbejder 
sammen to og to og filmer 
hinandens præsentation. 
Herefter redigeres den 

Ipads 
 

6 FEATUREUGE Udsmykning af skolen 

7 Vinterferie 

8-10 

 

 

 

Animals, 

animals 

animals 

Vi skal lære alle dyr i verden 

at kende… ca. 

 

Vi arbejder med 

internettet hvor vi bl.a. 

skal finde billeder af dyr 

som vi skal have op at 

hænge med de engelske 

navne på. 

Ipads 

Smart-

cards 

11-13 The house Børnene får et ordforråd, 
som knytter sig til nogle af 
de ting man finder i huset. 

Finde billeder af ting på 

nettet, som fines i huset 

og som vi har lært på 

engelsk og så printe dem 

ud og sætte op på en 

plakat. 

Lim 
Saks 
Ipads 
 

14 PÅSKEFERIE 

15-18 

 

 

Food Børnene lærer om ”mad på 
engelsk” Hvad hedder en 
pølse eller en kartoffel f. eks.  

Vi skal se filmklip med 
emnet og finde billeder på 
nettet. 

Kopier 
Ipads 

19 -20 FEATUREUGE Verdensmål 

21-25 

 

 

      Repetering 

af årets emner 

Vi skal lige have alle årets 
temaer igennem maskinen 
igen. Kan vi huske det, og 
hvad havde vi lige glemt. 

Vi ser gamle opgaver, 
filmklip og vi leger nogle 
af de lege vi havde leget 
tidligere på året.  

”gamle” 

opgaver og 

lege. 

 

Med forbehold for ændringer i løbet af skoleåret (fx grundet spændende tilbud i faget/til klassen, aktualitet/nyheder og lign.) 
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