Faglig årsplan for Engelsk 5. årgang
JF/LH 2019-20
2. trinforløb; 5.-7. klassetrin
Mundtligt; Lytning; forskellige måder at lytte på, samtale; udveksling af informationer og meninger,
præsentation; fokuserer på den mundtlige udtryksfærdighed, sprogligt fokus; ordforråd, udtale og
intonation, kommunikationsstrategier; fokuserer på omskrivninger og gættestrategier,
sproglæringsstrategier; fokuserer på feedback og notatteknik.
Skriftligt; Læsning; voksende læsefærdigheder i forskellige typer af tekster, skrivning; skriftlighed til
information og fortællinger, sprogligt fokus; fokuserer på stavning, sætningsopbygning og grammatik,
sproglæringsstrategier; fokuserer på at skabe større selvstændighed i arbejdet med skrevne tekster.
Kultur og samfund; interkulturel kontakt; forståelse af samme, forståelse af sprogets status som lingua
franca, engelsksprogede teksters kendetegn, samt teksters sociale formål og sproglige udformning

Grundmaterialer:
-First choice for femte, Pupil’s book
-First choice for femte. Workbook
-Pirana 5
-Fotokopier

Supplerende materiale:
-Fotokopier
-Udsendelser, lydfiler, PC, youtube

Emner
Storbritannien
Billy James Great Britain Sights in London
London transport
The Johnsons in London
Maybe it’s because
The Tower of London
The Beefeaters
A Beefeater’s story
Horrific stories from the Tower
The ghost of Sir W.R
The Six Ravens
The English school system
Oliver
Boarding schools
Away at school
You’ve got a friend
King Arthur
Robin Hood
Greensleeves
Grace darling Diana
Flower Faries

United States of America
The United States of America
The native Americans
Life of the native American children
The homes of the native Americans
How bear lost his tail
Home on the range
Native Americans today
Big dogs, little dogs
Peanuts
Reward Dogfinder.com
Pug
BJ gets a dog
Halloween
Why Halloween
Jack-O-Lantern
Mrs Solansky
There was an old witch
Summer camps
My summer camp Summer nights
BJ at summer camp

Trinmål

Arbejdsformer

Udvidelse af ordforråd og tilegnelse
af viden om Storbritannien, både
når det gælder geografi, kulturelle
seværdigheder og landmærker,
historie og mærkedage, transport og
byliv, sange

Klasselæsning og samtaler,
klassespørgsmål, lytteøvelser,
wordsearch, krydsord
Internetsøgning
Notater til genfortælling

Øge ordforråd og viden om det
engelske skolesystem og
skolekultur

Træne mundtlig beskrivelse

Øge ordforråd og viden om engelsk
middelalder og klassiske engelske
legender, musik og sange

Skriv teaterstykke og dialog til selvdigtet
legende

Øge ordforråd og viden om USA;
Indianeres liv og kultur og
boformer, amerikanske legender,
og moderne indianske kultur og
samfundsforhold

Klasselæsning og samtaler,
klassespørgsmål, lytteøvelser,
wordsearch, krydsord

Træne dialogskrivning brug af
pronominer samt brug af autentisk
amerikanske tekster,
skriftlige/mundtlige
Beskrivelser samt genfortælling og
gættestrategier
Kendskab til og viden om
amerikanske traditioner
Øge ordforråd og viden om
amerikansk sommerlejr kultur

Med forbehold for ændringer undervejs / JF og LH

Internetsøgning

Film; Pocahontas
Filmanmeldelse

