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Engelsk

Formålet med årets undervisning
At eleverne oplever at kunne begive sig ind i det engelske sprogs verden, kunne forstå og blive forstået, og
opleve glæde derved.
At eleverne bliver i stand til at forstå et enkelt talt engelsk, der vedrører familie og dagligdag, dem selv,
kroppen, højtider, tal, farver, beklædning, handel og ferie.
At blive i stand til at læse små tekster på engelsk.
At blive i stand til at udtrykke sig om disse emner med ord og korte sætninger både mundtligt og skriftligt.
At turde prøve sig frem, selvom ordforrådet er meget begrænset.

Undervisningsmaterialer
Undervisningen baseres dels på bogen ’Daffi the Dragon’ dels på undervisningsportalen www.engelskfaget.dk.
Med ’Daffi the Dragen’ arbejder vi med læse- og lytteøvelser, bevægelsessange og kreative opgaver, med nyt
og kendt ordforråd.
På Clio arbejder vi med følgende emner:
‘Celebrations’: It is Christmas time/Easter time/Do you believe in the tooth Fairy?
‘This is the USA’
‘This is England’
‘Getting around’
Små ekstraopgaver og frilæsningsbøger vil være til rådighed
Når det er relevant inddrages nettet til at prøve sjove hjemmesider for børn i engelsksprogede lande, primært
for at udvide ordforrådet.

Arbejdsformer
Der veksles mellem forskellige organisationsformer (individuelt, par, gruppe, klasse) afhængig af aktiviteternes
art.
Undervisningen tilrettelægges således, at der undervises verbalt med visuelt akkompagnement hele tiden.
Undervisningssproget vil, så vidt muligt, være engelsk. Eleverne vil også lytte til engelsk via CD og små film.
Undervisningen bygger på mange gentagelser og fortrinsvis situationer, der er velkendte for eleverne.
Det er målet, at eleverne er så sprogligt aktive, som muligt.

Praktisk/musiske elementer i undervisningen
Sang, leg og rollespil indgår hyppigt og integreret i undervisningen.
Der er i meget høj grad bevægelseselementer i sangene og legene.
Kreative opgaver vil blive benyttet til at visualisere de indlærte emner.

Sociale mål
At skabe iver efter at kunne benytte et nyt sprog.
At give eleverne den selvtillid, der skal til for at forsøge sig med sproget!
At skabe et trygt læringsmiljø.

At lære eleverne at acceptere hinandens forskelligheder og udtale.

Evaluering
Undervisningen er vellykket når eleverne:
- kan benytte almindelige hilsner og introducerende bemærkninger
- kan svare på enkle spørgsmål omkring dem selv og deres familie
- kan deltage i små rollespil
- kan følge med i udvalgte lyd- og billedmedier på engelsk
- kan udtale engelske ord
- tør udtrykke sig på engelsk
- har mod på at gætte sig frem
- viser forståelse for, hvor i verden engelsk tales, hvorfor og hvordan.
- kender til eksempler på engelsk børnekultur, sange og lege
- kan indgå i pararbejde og selvstændigt udføre små opgaver eller kommunikationslege. Undervisningen
evalueres løbende gennem samtale med eleverne.
Der kan forekomme ændringer i årsplanen.

