Årsplan for 5 kl. Engelsk. 17/18 – Grindsted privatskole
Vi vil i løbet af året bestræbe os på at forbedre elevernes forståelse af det engelske sprog,
både skriftlig og mundtligt, samt kigge på forskellige engelske kulture.
Årsplanens indhold af emner, vil muligvis blive justeret i løbet af året.
Eleverne skal i engelsk arbejde på at åbne deres nysgerrighed og forståelse for sproget. De
skal forstørre deres engelske ordforråd, ved at være undersøgende og slå ordene op i
ordbogen.com.
Vi vil øve os på at blive fortrolige med at kunne kommunikere på engelsk. Det vil vi gøre
igennem leg og små præsentationer for hinanden. Eleverne skal helst muligt få en masse små
succesoplever med at tale og bruge det engelske sprog.
UGER
33-37

EMNE
This is me

38-45

We are going to America!

Uge 38 (Tema uge for 5. kl.)
Uge 42 (Efterårsferie)
Uge 44 (FLL Uge for 5. Kl.)
46-48

”Hallo, how are you?”
+ Træningsøvelser

49-51

Christmas in GB vs. USA

Uge 50-51 (Projekt uger)
Uge 52-1 (Juleferie)

MÅL
-At eleverne kan præsentere
sig selv på engelsk.
-At eleverne kan stille
spørgsmål på engelsk, og
forstå hvad der skal til for at
det bliver et spørgsmål.
-At eleverne starter på at
kommunikere på engelsk.
-At eleverne får en store
kendskab til Amerikas kultur
og de forskellige stater.
-At eleverne kan lave en
kreativ planche, med
engelske formuleringer.
Vi fokuserer på at
kommunikere på engelsk.
-At eleverne ved at
”Gambits” er og kan bruge
dem.
- Vi vil arbejde med at
snakke meget engelsk med
hinanden og bryde en masse
barriere.
Med inspiration fra clio, vil vi
dykke ned i juletraditionerne
fra de lande. Hvilke
kulturelle forskelle er der i
de lande ift. Danmark.
Vi vil høre julemusik og læse
julehistorier.

2-7

Storytelling

Uge 2 (Uge sex)
Uge 7 (Vinterferie)

Uge 8-10

Seriously funny writing

11-17

Choose your own topic

Uge 13 (Påskeferie)
Uge 15 (Ingen engelsk)
18-20

It’s all about music

21-24

My idol

Uge 25-26 (særlige uger)

Storytelling er et koncept fra
LEGO, hvor eleverne skal
udvikle små historier.
Fantasien vil blive sat på
prøve. Vi vil arbejde med at
få talt en masse engelsk,
udvikle vores ordforråd og
begyndte at skrive og digte
historier på engelsk.
I dette forløb vil vi sætte
fokus på skriftligheden.
Vi skal blive trygge i at skrive
engelske sætninger. Vi skal
øve os i at stave og formulere
gode engelske historier.
Eleverne arbejder med
selvvalgte projekter. Der skal
være et skriftligt element,
mundtligt og et produkt.
Vi skal lytte til musik, i
forskellige genre. Vi skal
kigge nærmere på teksten og
prøve at læse
mellemlinjerne. Vi skal lære
at oversætte engelske
sangtekster og prøve at få en
bedre forståelse for dem.
Et individuelt forløb. Hvor
eleverne skal fordybe sig i
deres idoler. De skal kunne
fortælle hvorfor de har lige
præcis det idol. Og kunne
præsentere idolet for
klassen.

