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Årsplan for engelsk 4.-5.klasse Kassebølle Friskole 2019-2020

Undervisningen i Engelsk følger som udgangspunkt i Clio og bogsystemet First Choice for
Femte med kopier fra grundbog, arbejdsbog og ekstra opgaver fra lærerens bog. Eleverne
læser (20 minutter) og ser engelsk filmklip derhjemme hver månede afleverer eleverne en
bog-/filmanmeldelse (se den nederst) 28.oktober, 16.december (Christmas Carols),
20.januar, 2.marts, 6.april og 4.maj. Afleveres til Peter i hånden eller på mail. Det er vigtigt i
får styrket ordforråd ved at lytte og læse engelsk jævnligt.
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

My school and
reading

First choice
Boganmeldelse
skema.

At kunne arbejde
skriftligt med engelsk.
At kunne læse,
genfortælle om sin
skole.

september - oktober

Robin Hood/King
Arthur/Green
Sleeves.

First Choice

At kende to af de
centrale historier og
sang fra
middelalderens
England.
At kunne opføre dem
som skuespil.

First choice

At kende til baggrund,
historier og praksis
om Halloween.

Efterårsferie
oktober

Halloween

Vi skal pynte op til
Halloween.
november december

London and
Christmas

First choice.
Plus lidt julehygge,
sange og historier.
Læse Christmas
Carols.

At få viden om
London,
Storbritannien.
At kunne synge
julesange, kende til
engelske traditioner,

First Choice
Clio

At kende til de
oprindelige folk i
Amerika, deres

Juleferie
januar - februar

United States of
America. Native
Americans.
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levevis og traditioner.
Vinterferie
februar - marts

Pets.

First Choice
Clio

At kunne læse og
udtrykke sig om
kæledyr

april - maj

Vampire and
monsters

Clio

At kunne læse, lytte
og genfortælle
uhyggelige historier.

maj - juni

Arbejde med i
grupper med
selvvalgt emne.

Finde et selvvalgt
emne i 2-3 mands
grupper. Kunne
svare på generelle
spørgsmål om de
andre emner som vi
har gennemgået.

.At kunne fremlægge
5 minutter om et
emne og kunne svare
på tillægsspørgsmål.

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?
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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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