Årsplan for skoleåret 2019/20
Engelsk i 2. klasse
Lærer: Peter Møller
Denne årsplan er sidst revideret d. 19.8.19

Generelt
Eleverne på 2. årgang undervises i engelsk to lektioner om ugen.
Undervisningen i engelsk planlægges med fokus på, at eleverne skal udvikle deres
nysgerrighed og kendskab til engelsk sprog.
Engelsk anvendes i størst muligt omfang som klasseværelsessprog. Sproget tilpasses
gruppens niveau, og der anvendes kropssprog og mimik for at fremme elevernes forståelse.
Hovedvægten lægges således på det talte sprog. Emnerne er konkrete, dagligdags og
virkelighedsnære. Eleverne skal således lære at benævne tal, farver, kropsdele, dyr, tøj,
mad og drikke, det engelske alfabet, og almindelige hilseformer på engelsk. Gennem leg og
aktiviteter opbygges deres sproglige selvtillid. Vi vil også se små engelske filmklip og spille
engelske spil på chromebooken.
2. klasse arbejder med My First Boost B og supplerende kopiark.

Årskalender
Uge 33
Dato: 12. august - 18. august
Emne

Wellcome.

Uge 34-37
Dato: 19. august - 15. september

Emne
This is me.

Mål: Eleverne kan anvende de faste fraser, der knytter sig til hilsen og præsentation. Eleverne kan
stille og besvare enkle spørgsmål. Eleverne kan anvende “how” og “what”. De kan indlede en høflig
samtale og præsentere sig selv.

Uge 38-40

Dato: 16. september - 6. oktober

Emne
In Alphabet in Colours.
Mål: Eleven kan finde forbogstavet i lydrette ord. Eleverne kan genkende og efterligne ordbilleder
for farver. Eleverne kan udtale bogstaverne i det engelske alfabet.

Uge 41
Dato: 7. oktober - 13. oktober

Mandag - torsdag: emneuge
Fredag: motionsdag

Uge 42
Dato: 14. oktober - 20. oktober

Efterårsferie

Uge 43-44
Dato: 21. oktober - 3. november

Emne
Happy Halloween.
Mål: Eleverne kan nævne eksempler på ord og symboler vedrørende halloween. Eleverne kan
udfra illustrationer afkode og anvende ord for følelser (happy, scared…)

Uge 45-46
Dato: 4. november - 17. november
Mandag - onsdag: dansk fagdage

Emne
Math and Magic in School.
Mål: eleverne kan forbinde ord fra emner i First Boost A og First Boost B. Anvende hyppige
præpositioner.

Uge 47-48
Dato: 18. november - 30. november

Emne
Fun and Games

Mål: Eleverne kan genkende og lede efter transparente ord i emnets ordforråd. Eks. football og
skateboard. Kan lære nye ord ved at koble ord og handling sammen. Kendskab til hyppige
handlingsverber som “walk, clap, run, jump…”

Uge 49-51
Dato: 2. december - 22. december

Emne
Christmas

Uge 52-1
Dato: 23. december - 5. januar

Juleferie

Uge 1-3
Dato: 6. januar - 26. januar

Emne
My Home
Mål: Eleverne kan bruge kropssprog som kommunikationsstrategi. Ordforråd, der relaterer til
“home”.

Uge 4
Dato: 20. januar - 26. januar

Cirkusuge

Uge 5-6
Dato: 27. januar - 19. februar

Emne
My family and friends
Mål: Eleverne kan bruge hyppige adjektiver til at beskrive mennesker og ting. Eleverne kan
præsentere deres egen familie. Eleverne introduceres til skriftlighed med enkle sætninger om
emnet.

Uge 7
Dato: 10. februar -16. februar

Vinterferie

Uge 8-10
Dato: 17. februar - 8. marts

Emne

Fairy-tale land
Mål: Eleverne kan genkende ord og faste fraser, der forbindes med genren eventyr (once upon a
time…) Eleverne kan lytte til en oplæst tekst og identificere de ord og faste fraser, der viser, at
teksten er et eventyr. Eleverne kan anvende de personlige stedord “he, she, it”.

Uge 11-14
Dato: 9. marts - 5. april

Emne
Fairy-tale land
Mål: Eleverne kan genkende ord og faste fraser, der forbindes med genren eventyr (once upon a
time…) Eleverne kan lytte til en oplæst tekst og identificere de ord og faste fraser, der viser, at
teksten er et eventyr. Eleverne kan anvende de personlige stedord “he, she, it”.

Uge 15
Dato: 6. april - 13. april

Påskeferie

Uge 16-17
Dato: 14. april - 26. april

Emne
Shopping in Space
Mål: eleverne kan forstå og anvende de mest hyppige sproghandlinger, der knytter sig til emnet. De
kan anvende faste høflighedsfraser.

Uge 18-20
Dato: 27. april - 17. maj

Shopping in Space
Mål: eleverne kan forstå og anvende de mest hyppige sproghandlinger, der knytter sig til emnet. De
kan anvende faste høflighedsfraser.

Uge 21
Dato: 18. maj - 24. maj

Mandag - onsdag: lejrskole

Uge 22-23
Dato: 25. maj - 7. juni

Emne

Fun with animals
Mål: eleverne kan læse korte simple sætninger med billedstøtte. Eleverne kan gætte sig frem til
ukendte engelske ord ved at sammenligne med dansk (giraffe, hen, penguin…). Eleverne kan
matche en kort beskrivende sætning med en illutśtration.

Uge 24-26
Dato: 8. juni - 28. juni

Emne
Fun with animals
Mål: eleverne kan læse korte simple sætninger med billedstøtte. Eleverne kan gætte sig frem til
ukendte engelske ord ved at sammenligne med dansk (giraffe, hen, penguin…). Eleverne kan
matche en kort beskrivende sætning med en illutśtration.

Opsamling og repetition

