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3. klasse skal arbejde med bogsystemet First Choice for tredje, som bliver grundbog sammen med en
workbook. Systemet er bygget op som en spiral, hvilket betyder, at emnerne i videst muligt omfang bliver
repeteret fra de foregående år og udvidet løbende.

Angående pædagogiske og didaktiske overvejelser omkring mål og midler i forbindelse med de forskellige
emner i løbet af skoleåret vil undervisningen konkret tage udgangspunkt i følgende trinmål:
Kommunikative færdigheder: Forstå et enkelt talt engelsk anvendt i forbindelse med ovenstående nære
emner
Sprog og sprogbrug: Anvende et grundlæggende ordforråd til at kunne forstå og tale med om nære emner
Stave og skrive enkle ord og udtryk
Sprogtilegnelse: Turde udtrykke sig på engelsk, selv om den sproglige formåen ikke slår til, fx med brug af
kropssprog og mimik Have mod på at skrive på engelsk Udnytte nogle af de muligheder, der er for at
opsøge engelsk uden for skolen
Kultur og samfundsforhold: Kende til kultur og levevilkår i Storbritannien og USA inden for emner som
familie, dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider

Sideløbende skal klassen arbejde med en opgavebog, New Let’s do it 3 til at understøtte indlæring af
ordforråd, grammatik som substantiver, verber og verbers endelser, adjektiver, præpositioner

Tidspunkt
August

Emne
English around the world

September

Numbers and colours

Oktober

Family

November

Clothes and body

December

Christmas

Januar

Animals

Februar

Fruit and vegetables

Marts

Houses, rooms and furniture

April

Celebrations

Maj

Months and holydays

Juni

Weather and seasons

Der kan løbende forekomme ændringer i årsplanen.
Henrik Østerby

Indhold
Eleverne lærer om de lande, hvor
man taler engelsk. Eleverne lærer
engelske navne på forskellige
lande
Eleverne træner deres ordforråd
i forhold til tal og farver
Eleverne lærer ordene for
forskellige familiemedlemmer,
samt at kunne lave et mindre
stamtræ.
Eleverne arbejder med engelske
navne for tøj og kropsdele.
Eleverne skal blandt andet klippe
tøj til påklædningsdukker.
Eleverne laver forskellige
opgaver, som har med jul at
gøre.
Eleverne arbejder med dyr,
herunder husdyr.
Eleverne træner deres ordforråd
I forhold til frugt og grønsager.
Der arbejdes frem mod at kunne
handle grønsager i en butik.
Eleverne lærer engelske ord
indenfor indretning og huse.
Eleverne lærer om engelske
traditioner I forhold til fødselsdag
og andet. Eleverne lærer om
engelske lykønskninger og breve.
Eleverne lærer engelske
betegnelser for måneder og
helligdage.
Eleverne lærer engelske ord for
vejrfænomener og årstiderne.

