Årsplan 4. klasse engelsk
Skoleåret 2021/22
Lærer: Henriette Dalsgaard
Ud over nedenstående emner fra taskebogen: First Choice for fjerde vil der løbende blive arbejdet med små grammatiske opgaver og
med kommunikative øvelser i systemets workbook. New Let´s do it, step 4 og Break 4 supplerer grammatik- og sprogøvelserne i
bogsystemet.
Hvor det er passende og muligt, vil eleverne blive præsenteret for TV- udsendelser / film om temaerne.
Undervejs bruges internet, tekster, sange og opgaver passende til fagligt niveau og alderstrin.
Undervisningen vil blive gennemført vekslende mellem klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde og individuel
opgaveløsning under hensyntagen til elevernes standpunkt. Metoder og indhold bliver justeret undervejs for at opnå de mest
hensigtsmæssige løsninger.
Angående pædagogiske og didaktiske overvejelser omkring mål og midler i forbindelse med de forskellige emner i løbet af skoleåret
henvises til lærervejledningen for årgangens bogsystem. Heri findes særdeles gode beskrivelser af de forskellige delmål, forslag til
metoder samt muligheder for løbende evaluering.
Årsplanen er udarbejdet med forbehold for eventuelle ændringer og justeringer undervejs afhængig af løbende evalueringer.
Henriette Dalsgaard

Emne / indhold
Pirates

Læringsmål
-I can ask and answer easy questions
-I can say many English words
Repetition af gloser: kropsdele, farver, tal,
beklædning og præpositioner

Metode/Materialer
Par / gruppe:
Små dialogøvelser
Lege
Sange (bl.a. fra Youtube)

Transport

Eleverne tilegner sig:

Lærerbogssystemet suppleret
med passende øvelser

•

gloser og begreber I forbindelse med
emnet transport.
• Tallene fra 20 – 100 repeteres
Begreberne $, £ og miles
• To have i nutid

Frilæsning: Pirates

Christmas

At læse små tekster om jul, lære julesange og
arbejde med div. juleaktiviteter
julebingo

Individuel/par/gruppearbejde.
Små dialoger/rollespil
Evt. Film

Food and Groceries

- Vocabulary about the most common
Groceries
-I can go shopping
-I can pay

Lærerbogssystemet +
passende
opgaver fra internet og
arbejdshæfter

I forbindelse med dette emne lærer eleverne
at benytte forskellige dagligdags vendinger
når de går I butikker

Små rollespil

Sports

Eleverne tilegner sig:
•
•
•

Night Time

Eleverne tilegner sig:
•

Central Park

Et passende emnerelateret ordforråd
Udbygger deres aktive ordforråd af
verber.
Regler for verbers bøjning

Lærebogssystemet + små
frilæsningstekster
Evt. små præsentationer af
egne sportsinteresser

Lærebogssystemet
Forskellige spil og øvelser

gloser og vendinger passende til tema
omkring boligen, og de formulerer
selvstændigt hele sætninger om
dagligdags ting

Eleverne får kendskab til en af de kulturelle
seværdigheder i USA

Lærebogssystemet
og forskellige øvelser
fx fra internettet

-I can find information and use it
Eleverne arbejder med gloser og vendinger i
forbindelse med kortlæsning
Friends

Eleverne arbejder med engelske rimord,
træner udtale og rytme og de formulerer sig
individuelt i små skriftlige øvelser
-I can write letters
-I can write poems

Se ovenfor

Repetition

Eleverne træner og arbejder med kendte
vendinger og ordforråd

Muzzy in Gondoland
Tilhørende opgaver.

