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Årsplan for engelsk 2./3.klasse Kassebølle Friskole 2019-2020

Undervisningen i Engelsk følger som udgangspunkt Clio, men også sange fra youtube,
børnerim i engelsk, videoclip fra bl.a. Big Muzzy og lignende. Grammatik arbejder vi med på
Pirana og Clio derhjemme.
Vi skal se nogle kendte tegnefilm i timerne ind imellem også.
Hver uge læser eleverne (20 minutter) eller ser engelsk Youtube, filmklip derhjemme og hver
månede afleverer eleverne en bog-/filmanmeldelse (se den nederst) 30.oktober,
18.december (Christmas Carols), 22.januar, 4.marts, 8.april og 6.maj. Afleveres til Peter i
hånden eller på mail. Det er vigtigt i får styrket ordforråd ved at lytte og læse engelsk
jævnligt. Husk der er altid bøger på Langelands bibliotek og bibliotekarerne kan nemt bestille
bøger hjem. I kan også oprette jer på Oxford Owl, hvor man får bøgerne læst op.
Denne årsplan er overordnet og kun vejledende, og der kan forekomme ændringer.
Undervisningen vil stå mål til Fælles Mål:https://emu.dk/grundskole/engelsk

Periode

Tema

Materiale

Mål

August - september

Hilse på hinanden.

Youtube
Alle på holdet
Børnerim, sange,
hjælpes ad til at sige
små præsentationer. noget på engelsk.

september - oktober

Coulors and
numbers

Clio

At kende numre og
faver. Bruge dem
kreativt og i
bevægelse.

Clio

At kende til
Halloween.

Efterårsferie
oktober

Halloween is here.

Vi skal pynte/klippe
op til Halloween.
november december

At the restaurant
and Christmas

Juleferie

Clio.
Restaurantbesøg.
Plus lidt julehygge,
sange og historier.
Læse Christmas
Carols.

At få vide, hvordan
man bestiller, laver
menu kort og servere
for kunderne..
At kunne synge
julesange og kende
til engelske
traditioner,
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januar - februar
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My body
Pets
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Clio

At kende til kroppen.
At kunne fortælle om
kroppen.
At kunne fortælle om
kældedyr

Vinterferie
februar - marts

My town.

Clio

At kunne fortælle om
sin egen by.

marts- april

This is USA

Clio

At have viden om
USA.

maj - juni

This is England

Clio

.At have viden om
England.

Book/film review
Your name and class:

Title and author of the book/director of the film:

How many pages did you read? Or how many (hours and) minutes?

What is the theme?

When and where does it take place?

Who are the most important persons?

Peter Spangtoft Marxen

Kassebølle Friskole

Give a resume. (10-15 sentences/sætninger.)

Did you like it? Why?

How many stars do you give the book/the film?

___________________________

My signature:
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