Årsplan 6. klasse Engelsk
Udarbejdet af Tanja Vilrik Bruun
Der tages forbeholdt for ændringer
Undervisningen har et kommunikativt sigte og vil skabe rammerne for elevernes tilegnelse af det engelske sprog.
Engelskundervisningen vil også skabe indsigt i kultur- og – samfundsforhold i såvel engelsksprogede kulturer som i egen kultur.
Grammatik vil være et kontinuerligt fokus gennem hele skoleåret. Grammatik trænes i en integreret sammenhæng med de forskellige
forløb.
Uge
32- 40

Forløb
Summer holiday
Rising Stars

Mål
Mdt. komm., samtale:
”Eleven kan indgå i en enkel,
spontan samtale om kendte
emner. Eleven har viden om
enkle indlednings- og
afslutningsgambitter.”
Mdt. komm., præsentation:
”Eleven kan kort tale om egne
oplevelser, ønsker og drømme.
Eleven har viden om teknikker til
at variere sin præsentation.”

43-44

Grammar
Festive days
Guy Fawkes

45-49

Save our planet

Skriftlig kommunikation
Sproglig fokus
Traditions/ interkulturel
kontakt
Kultur og samfund
Mundtlig kommunikation
Kommunikationstrategier
Analysere tekster og
forståelse af
hovedindholdet, udvide
ordforråd

Materialer/Aktivitet
Engelsk. Gyldendal.dk
Aboriginals
Childstars
Fame schools
TV talent shows
Engelsk Pirana
Grammatik

Evaluering
Klassesamtaler
Skriftlige opgaver
Role play
Eleverne bliver spurgt betydningen
af de nye ord

Blue Cat
Pirana Engelsk
Youtube video

Eleverne arbejder med
grammatiske opgaver
Genfortælling af lytte øvelser

Engelsk.gyldendal.dk
Climate change
Global warming and
greenhouse effect
Rain forests
What kids do

Eleverne laver små præsentationer
Klassesamtaler
Eleverne laver små research

50

Christmas in
Britain

1-8

A rich man’s
world
Real life heroes

9- 14

Homes no
homes Britain

16

grammatik

17-24

Going to school
in England
visiting London

25

grammar

Kultur og samfund
Drage sammenligninger
Mellem højtider og
historiske forhold i egen og
fremmed kultur
Lytte og tekst forståelse
Samtale fase 2
kommunikation

Kultur og samfund
Engelsk som adgang til
verden
Kommunikation strategier
Reading comprehension
Grammatiske færdigheder
Kultur og samfund
interkulturel kontakt
Tekst og medier
Listening comprehension
Grammatiske færdigheder

Blue Cat
Christmas
Christmas is coming
Video
Internet/youtube

Christmas cards
Roleplay

Life styles for the rich
and famous
From rags to riches
Internet research
Sang
Florence Nightingale
Princess Diana
Homeless
On the streets
Oliver twist
refugees

Klassesamtaler
Powerpoint præsentationer

Enelsk Pirana og engelsk
gyldendal

Eleverne får selv respons på de
grammatiske opgaver, når de svar
på spørgsmålene
Klassesamtaler
Research
Besvar forståelsesspørgsmål
Til teksten
Grammatiske opgaver med respons

Blue Cat
Education school system
What to see in London
Pirana
Engeslk gyldendal

Billede analyse
Eleverne skriver e-mails
samtaler

