Helle Spring Hansen

Reventlow Lille Skole
Årsplan 2019/20
Engelsk
3. klasse
1. Formål med faget for det enkelte klassetrin
Der tages udgangspunkt i Fælles Mål
Eleverne oplever, udforsker og erfarer gennem arbejde med det engelske
sprog. Eleverne skal blive i stand til at kunne tale og forstå det engelske
sprog på deres eget niveau.
2. Arbejdsmetoder og materialer - hvordan arbejdes der og med hvilke
materialer.
Årsplanen er lagt med udgangspunkt i bogsystemet First Choice og Clio
Online
Der tages altid udgangspunkt i klasseundervisning.
Herefter arbejdes der så i mindre grupper eller makkerpar.
Alle elever arbejder med det skriftlige på deres eget niveau i my very first
og Step 1, 2, 3….
Der vil året igennem blive lagt vægt på mundtlighed i form af sange, rim
og små lette tekststykker. Desuden vil der være forskelligartede engelske
emner på Clio Online.
Eleverne arbejder meget med IT fx Clio Online mm.

Uge
33

Emne
Velkommen tilbage. Intro til Clio
Online, som vi skal arbejde med
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34 – 38
Uge 36 Bornholm

39 - 41

42
43- 47
48 – 51

52
2- 6

7
8 - 10
11 – 16
Uge 15: Påskeferie

17– 21

igennem året. Bogudlevering.
Gennemgå årsplanen
First Choice
læse/arbejdsbog
der tager udgangspunkt i de nære
ting i hverdagen. Temaerne: Pirates,
transport og mad.
Trick or Treat (Clio online)
I dette forløb skal vi arbejde med
halloween.
Efterårsferie
Arbejde med den engelske
grammatik
Dear Santa (Clio online)
Vi skal arbejde med temaet jul og
skrive et brev til julemanden på
engelsk.
juleferie
First Choice
Temaerne: sport, nighttime and
New York City
Vinterferie
Arbejde med den engelske
grammatik
The Easter Basket: (Clio Online)
I dette forløb skal vi arbejde med
påske. Vi skal have fokus på
påskeharen, og vi skal lære en
masse nye ord om påske.
First Choice:
Temaerne: Being friends and
Christmas.
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22- 24

Cinderella:
I dette forløb arbejder klassen med
eventyret om Askepot. Eleverne
skal læse eventyret og opføre det
som et lille rollespil. I dette forløb
skal vi lære at deltage i en dialog. vi
skal også undersøge, hvordan vi
kan bruge jeres kropssprog, når vi
taler med andre.

25 – 26
(RLS-games)

Lave projekter/emner færdig.
Oprydning og bogaflevering.

Hele Året:
Engelsk: 3. kl.
2019/20
Læsning:
Skriftlige opgaver:

Læsebog, frilæsning, digitale
undervisningsportaler og film
Opgaver på kopi. Arbejdsbog,

Evaluering
Der gives feedback via elevplaner til skole-hjemsamtalerne. Der gives
mundtlig feedback undervejs og eleverne evaluerer læringsmål efter
længere forløb. Alle forløb på Clio Online bliver evalueret digitalt
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Jeg arbejder så vidt mulig efter planen, men der kan naturligvis opstå
uforudsete situationer, som gør at det kan blive nødvendigt med mindre
justeringer.
Skrevet af:
Helle Spring Hansen
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