
  

  

Engelsk i 2/3. kl.  

Vi vil arbejde med engelsk ud fra det mundtlige sprogniveau i klassen. Gennem 
samtaler ud fra små historier og hverdagssituationer vil vi stadig fylde nye ord på, 
som giver eleverne et større ordforråd. Ud fra det mundtlige vil vi fortsætte med at 
bygge det skriftlige engelsk op gennem ordlege og små skrevne sætninger til små 
sammenhængende afsnit.  

Undervisningen vil bygge på de 3 kompetenceområder i Fælles Mål:  

Mundtlig kommunikation   
Eleven kan deltage i korte og enkle samtaler om konkrete hverdagsemner på engelsk.   
Lytning: Eleven kan forstå korte, faste fraser.   
Samtale: Eleven kan deltage i sproglege.   
Præsentation: Eleven kan præsentere enkle sange, rap, rim og remser.   
Sprogligt fokus: Eleven kan efterligne hyppige ord og fraser.   
Kommunikations- og sproglæringsstrategier: Eleven kan mime for at få sit budskab 
igennem. Eleven kan lære sprog ved at gentage fraser i rytme.   

Skriftlig kommunikation   
Eleven kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte tekster om hverdagsemner 
på engelsk.   
Læsning: Eleven kan afkode hyppige engelske ord med billedstøtte.  Skrivning: 
Eleven kan lege med engelsk skriftsprog.  

Sprogligt fokus: Eleven kan producere små tekster ved hjælp af sætningsskabeloner  
Sproglæringsstrategi: Eleven kan finde skrevne engelske ord.   

Kultur og samfund   
Eleven kan sammenligne børns hverdag i engelsksprogede lande med egen hverdag.   
Interkulturel kontakt: Eleven kan deltage i lege og sange fra engelsksprogede kulturer.  
Engelsk som adgang til verden: Eleven kan genkende engelsk i mange sammenhænge i 
Danmark.   
Tekst og medie: Eleven kan genkende enkle genrer på engelsk.  

  
Materialer:  

Grundbogen:” Pit Stop 4” med arbejdsbog er grundlag for elever i 3./4. klasse. Derudover 
vil vi anvende ”Let’s do it 3” samt diverse skriftlige bøger/materialer, som tilgodeser den 
enkelte elev.  
  



  

Årsplan:  2timer/uge  

Uge:     Emner:  

33 Koloni      

34 – 37    Free Time  

38 – 41    Pets  

42 Efterårsferie  

43 – 47    The Wild West      

48 – 49    Christmas is here/Seasons, Months and Days  

50 Christmas: songs and traditions  

51 Juleafslutning  

52 – 01    Juleferie  

02 – 06    The Arctic  

07 Vinterferie  

08 – 15    Let’s Celebrate  

16 Påskeferie   

17 – 20     Working with Language  

21 – 23    Summer is here/Seasons, Months and Days  

24 – 26    Afslutning af året  

       

Der kan forekomme mindre ændringer i planen i løbet af året.  

 
  

      

           


