Årsplan
Engelsk
1. klasse 2017 – 2018
Undervisningen i engelsk på 1. årgang er tilrettelagt med 1 ugentlig lektion. I det første år med engelsk vil det være den
mundtlige del, som vægtes højest. Dette sker for at eleverne kan "få smagt" på sproget og vænne sig til at "have sproget i munden".
Der arbejdes ud fra de nye fælles forenklede mål engelsk for 1.1.-4. klasse, hvori der står:
”Undervisningen bygger på, at eleverne bl.a. fra danskundervisningen har kunnen, viden og erfaringer med hensyn til
kommunikation, sprog og sprogbrug, læringsstrategier samt forståelse for deres omverden.
Hovedvægten lægges på det mundtlige arbejde. Gennem legeprægede aktiviteter opbygges elevernes sproglige selvtillid.
Eleverne skal hjælpes til aktivt at konstruere mening gennem sammenkædning af sprog og handling.
Emneområderne skal dels være konkrete og virkelighedsnære, dels appellere til elevernes fantasi.
Det er centralt, at læreren taler engelsk til eleverne fra starten, da det er et vigtigt element i opbygningen af kommunikationsfærdigheder. Læreren skal tilpasse sit sprog til aldersgruppen og anvende kropssprog og mimik som vigtige elementer
for elevernes forståelse.”
Med udgangspunkt i ovenstående tilstræbes:
• Et trygt læringsmiljø, så eleverne tør anvende sproget. Elevernes selvtillid og succesoplevelser prioriteres højt,
så eleverne bliver glade for at udtrykke sig på trods af naturlige fejl og mangler i et sprog, som er på vej.
• Vægt på at undervisningen skal være legende med god sammenhæng mellem sprog og handling.
• Indarbejdning af gode rutiner og arbejdsvaner, som hjælper eleverne til samarbejde i par og grupper.
• Der vil være megen sang, rim, remser og lege til at lære nye ord og begreber.

Engelsk 20172017-2018
1. klasse Friskolen for Hundelev og Omegn

Klassen skal arbejde med bogsystemet: "First Choice: Beginners Book A".
Emnerne bliver:
• Numbers
• Colours
• Family
• Home
• My body
• The farm
• Christmas.
Angående pædagogiske og didaktiske overvejelser omkring mål og midler i forbindelse med de forskellige emner i løbet af skoleåret
henvises til lærervejledningen for bogsystemet. Heri er der særdeles gode beskrivelser af de forskellige delmål, forslag til metoder samt
muligheder for løbende evaluering.
Sideløbende skal klassen arbejde med BREAK!, 1st Round.
I løbet af skoleåret vil der blive inddraget relevante tekster og små tegnefilm i det omfang eleverne sprogligt magter det. I forbindelse
hermed kan der trænes kommunikation i form af rollespil, dukketeater med stangdukker. Eleverne kan dramatisere en billedbog, fabrikere
små hæfter, hvor de selv digter historien, lave tegneserier.
Årsplanen en vejledende. Ret til ændringer og justeringer undervejs forbeholdes.
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