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Lærer: CK 

 

Forord til faget i klassen 

Vi skal nu til at arbejde mere med sætninger og samtaler. Vi skal indarbejde de ord vi har 

lært i de sidste par år og samtidig lære nye.  

Vi skal arbejde en del med Alinea Villeby.  

 

 
Uger Indhold/emne Mål Metode Materialer 

 

36-40 

 

 

 At School 

 

 

Vi lærer om ting i skolen og 

de ting vi møder i den. Vi øver 

sætninger. 

Vi arbejder med Alinea Tavlen 

Alinea 

portalen 

41 FEATUREUGE Boldspil 

42 Efterårsferie 

43-45 ”A day in my 

life” 

Målet er at vi kommer til at 

kunne fortælle om vores 

hverdag på engelsk i samtale 

og på skrift.  

 

Vi arbejder med Alineas 

portal og jeg har et par lege 

som vi kan lære med også. 

Tavlen  

Alinea 

Portalen 

46 PROJEKTUGE 

47-50 

 

 

 

 

 

 

 

”Getting ready” 

Om tøj og ferie 

 Vi lærer om tøjgenstande og 

snakker om det at rejse. 

 

Vi arbejder med Alinea 

Villeby 

 

 

Tavlen  

Alinea 

Portalen 

 

 

 

 

 

51-52 Juleferie 

1-5 

 

Animals. Et 

tema vi har 

arbejdet med 

før, men ikke 

med hjælp fra 

Alinea portalen, 

som har mange 

spændende og 

anderledes 

måder at gøre 

det på 

 

Vi skal dels repetere, men 

også lære om nye dyr og også 

bruge dem i sætninger og 

samtaler.  

 

 Tavlen  

Alinea Portalen  
Tavlen  

Alinea 

Portalen 

6 FEATUREUGE Udsmykning af skolen 

7 Vinterferie 

 

8-10 

 

 

”Going 

shopping” 

Vi skal ud i byen og shoppe. 

Her bliver der rig mulighed 

for at samtale om alt lige fra 

mad til sweatre.  

Tavlen  

Alinea Portalen 

Tavlen  

Alinea 

Portalen 
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11-13 ”Writing home” Vi skal kunne skrive et 

”postkort” om hvad vi laver på 

vores fantastiske ferie 

Tavlen  

Alinea Portalen 

Vi skal også lave et 

postkort af billeder fra 

nettet, som vi skal skrive 

på. 

Tavlen  

Alinea 

Portalen 

Papir  

printer 

14 PÅSKEFERIE 

15-18 

 

 

”Songs and 

rhymes” 

Vi skal gå i dybden i sangtekster 

og også synge nogle af de mest 

kendte børnesange på engelsk 

Tavlen  

Alinea Portalen 

Vi skal også kigge på 

udvalgte sange og deres 

tekster. Mange af de sange 

som børn går og synger, 

ved de slet ikke hvad 

handler om. Det skal vi 

prøve at være nysgerrige 

på.  

Tavlen  

Alinea 

Portalen 

Udvalgte 

popsange  

19 -20 FEATUREUGE Verdensmål 

21-25 

 

 

”Friends” Vi skal arbejde med at kunne 

fortælle om vores 

ven/venner 

 

Vi skal interviewe hinanden 

og skrive ned. Herefter skal 

vi kunne gengive hvad den 

anden har skrevet. Vi 

arbejder med en del af 

opgaverne på Alinea 

portalen også.  

Tavlen  

Alinea 

Portalen 

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

 

 

 

 

 


