Årsplan for engelsk 6. klasse skoleåret 2019/20
Lærer: Kathrine Nielsen
Denne årsplan er sidst revideret d. 26. August 2019

Generelt
Der er 3 lektioner á 45 min. pr. uge. Timerne ligger mandag 12.20-13.05, onsdag 10.00-10.45 og torsdag 13.05-13.55.
Ligesom sidste år vil undervisningen foregå på engelsk og ordforrådet trænes igennem dialoger på klassen og i
grupper.
I år arbejder vi med bogsystemet Boost med dertilhørende arbejdsbog.
Herudover vil vi benytte Alineas engelskportal, hvor der findes online forløb og dertilhørende opgaver.
Vi vil også bruge læringsportalen Villeby.dk (Alinea), hvor man kan læse og løse forskellige opgaver. Vi læser
frilæsningsbøger på: inenglishplease.dk.
Undervisningen i engelsk udarbejdes i overensstemmelse med Undervisningsministeriets mål.

Ug
e
33

Lektioner

Læringsmål

Forløb
My sommer break & introduction
Vi leger navneleg og snakker om hvilke bøger vi skal bruge i år.

1

34

Jeg kan beskrive forskellige
hjem
Jeg kan skrive et rim om mit
eget hjem

Home sweet home
Vi gennemgår og snakker om gloser.
Vi læser teksten på klassen og lytter til digtet.
Vi snakker om forskellige slags hjem.
Eleverne skriver et digt om deres hjem.
Eleverne læser digtet højt for deres sidemakker.
Materiale:
Boost side 6 og 7
Workbook side 4-5

3
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Vi snakker om hvad vi har lavet i sommerferien. Eleverne skal gå
rundt i klassen og snakke med hinanden.
Materiale:
Opgaveark: find someone who…
Kladdehæfte
All about me
Eleverne skal udfylde ark om dem selv eller lave en foldebog, så vi kan
lære hinanden at kende.
Eleverne fremlægger foran klassen.
Materiale:
Kopiark all about me
Karton og kopiark til foldebog.

Jeg kan beskrive forskellige
hjem
Jeg kan skrive et rim om mit
eget hjem
Jeg kan finde og bruge
tillægsord i tekster

Introduktion til inenglishplease.dk
Home sweet home
Vi gennemgår og snakker om gloser.
Vi læser teksten på klassen og lytter til digtet.
Vi snakker om forskellige slags hjem.
Eleverne skriver et digt om deres hjem.
Eleverne læser digtet højt for deres sidemakker.

Materiale:
Boost side 6 og 7
Workbook side 4-5 - arbejde med tillægsord
Side 13 i pirana 6 - tillægsord
Side 46-47 i break 7th round
Side 24 I lets do it 6

36
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Jeg kan beskrive forskellige
hjem
Jeg kan skrive et rim om mit
eget hjem
Jeg kan finde og bruge
tillægsord i tekster
Jeg ved hvordan indianerne
levede
Jeg ved hvorfor naturen var
vigtig for indianerne.
Jeg ved hvad ”a tribe” er.
Jeg ved hvad det betød, for
indianerne at europæerne
kom til Amerika

3

38

Jeg ved hvad en legende/myte
er.
Jeg kan forstå en telsk, så jeg
kan besvare en quiz.
3

39

3

Jeg kan bruge ting jeg har set i
en video til at forstå en tekst
om samme emne
Jeg ved noget om forskellige
attraktioner i USA

Vi læser teksten ”Tennesee Tree House” og Floting Homes og laver
opgaverne dertil i workbook.
Materiale:
Textbook side8, 9 10 og 11
Workbook side 7. - true or false
Home sweet home
Vi læser teksten The Swallow og snakker om dagbogsgenren. Vi laver
opgaverne dertil.
Materiale:
Textbook side 12-13
Workbook side 8-9. Arbejde med udsagnsord
Tirsdag: Fotografering
Fredag: Høstfest
The Indians / Native americans
Vi snakker om hvad vi ved om indianere i forvejen.
Vi læser teksten Terrific Tents og snakker om hvordan indianerne
boede.
Materiale:
Textbook side 14 og 15. Text om indianernes levemåder.
Workbook side 10. Arbejde med Navneord
Side 7 i pirana 6 - navneord
Side 37 i break 7th round
Native americans
Vi læser teksten Native American History fra Clioonline og laver
småopgaver hertil
Materiale:
Native American History fra Clioonline
The Indians / Native americans
Legends
Vi snakker om hvad myter er, og læser teksten How fire came to the
world - an apache legend.
Materiale:
Textbook side 16-19.
Workbook side 11. Arbejde med Navneord
Vi læser legenden The first people on earth fra Clioonline
Materiale:
The first people on earth fra Clioonline
Quiz om legenden
USA
Vi ser en video og læser om USA.
Materialer:
Tekster fra Clioonline.dk
Opgaver fra Clioonline.dk
https://www.youtube.com/watch?v=y48Jqdglal0
side 22-25 i break 7th round
side 2-4 I let’s do it step six
side 12 I let’s do it atep six (postcards from the USA)
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Jeg kan bruge ting jeg har set i
en video til at forstå en tekst
om samme emne
Jeg ved noget om forskellige
attraktioner i USA

0

42
43

3

Jeg ved hvad Halloween er
Jeg kender historien om Jack o
lanternen
Jeg kender de amerikanske
halloweenord

USA
Vi ser en video og læser om USA.
Materialer:
Tekster fra Clioonline.dk
Opgaver fra Clioonline.dk
Emneuge
Fredag: Motionsdag
EFTERÅRSFERIE
USA - Halloween
Vi snakker om hvilke amerikanske halloweenord eleverne allerede
kender. Vi læser en tekst om Halloween.
Opgaver om halloween navneord, udsagnsord og tillægsord.
Materiale:
Kopi fra Clioonline
Engelsk.alinea.dk

44

Jeg kan skrive og forstå jokes

3

45

1

46

Jeg ved hvad Thanksgiving er
Jeg kan skrive kort til andre
om hvad jeg er taknemmelige
over

Jeg ved hvad Thanksgiving er
Jeg kan skrive kort til andre
om hvad jeg er taknemmelige
over

Jeg kan bruge strategier, når
jeg læser engelsk
Jeg kan bruge forskellige
strategier, når jeg skriver
engelsk

3

Jeg ved hvordan det er at gå i
skole i USA
Jeg kan se forskellene mellem
danske og amerikanske skoler
Jeg kan stille spørgsmål som
passer til allerede givende
svar.

Torsdag: Halloweenfest
Halloween jokes
Vi snakker om hvad jokes/vittigheder er.
Vi læser halloweenjokes.
Eleverne laver deres egne jokes.
Materiale:
Kopi fra Clioonline
Side 48-51 i workbook
USA - Thanksgiving
Vi læser om Thanksgiving i USA.
Vi skriver hvad vi er taknemmelige for.
https://www.pinterest.dk/pin/111534528259555699/
https://www.123greetings.com/events/thanksgiving/wishes/
https://portals.clio.me/dk/engelsk/4-6/forloeb/show-unitplan/?unit
_plan=d320e29e-f7d6-4bab-33a8-2e0b05786830&is_preview=1
Mandag-onsdag: Danskdage
USA - Thanksgiving
Vi læser om Thanksgiving i USA.
Vi skriver hvad vi er taknemmelige for.
https://www.pinterest.dk/pin/111534528259555699/
https://www.123greetings.com/events/thanksgiving/wishes/
https://portals.clio.me/dk/engelsk/4-6/forloeb/show-unitplan/?unit
_plan=d320e29e-f7d6-4bab-33a8-2e0b05786830&is_preview=1
Reading and writing strategies
https://portals.clio.me/dk/engelsk/4-6/forloeb/show-unitplan/?unit
_plan=b069a6f2-5bec-23dd-888c-8399343d769f&is_preview=1
School Days
Vi læser teksten ”My teacher ate my homework”
Vi arbejder med stedord
Materialer:
TB side 26-27
WB 16-17
Vi læser teksten ”American Schools” og ”Sam’s Schedule”
Vi oversætter vores skema til dansk - eleverne skriver deres
drømmeskema ned.

Vi interviewer Sam - vi stiller de manglende spørgsmål med WH-ord
(HV-ord)
Materialer:
TB 28-29
WB side 18-19
Engelsk.alinea.dk
47

Jeg ved hvordan det er at gå i
skole i USA
Jeg kan se forskellene mellem
danske og amerikanske skoler

Fredag: Juleklippedag
School Days
Vi læser teksten ”Elementary School” og ”School Uniforms”
Vi laver opgaverne til ”School Uniforms”
Materialer:
TB 30-31
WB 22

3
Vi læser uddraget af romanen ”The Best School Year ever”
Og laver en lille analyse heraf.
Vi laver komplimenter til hinanden.

48

Jeg ved hvordan det er at gå i
skole i USA
Jeg kan se forskellene mellem
danske og amerikanske skoler

Vi læser teksten American VS. Danish Schools fra Clionline og ser
billeder fra amerikanske skoler.
Eleverne laver video, planche eller powerpoint om forskellene.
Materialer:
American VS. Danish Schools fra Clionline
http://www.bpsma.org/cf_media/index.cfm?obj=521
Engelsk.alinea.dk

3
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3

50

3

51

3
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Materialer:
TB 34-37
Evt. WB side 25
Engelsk.alinea.dk
USA - school
Vi læser teksten American School fra Clionline og laver opgaver dertil.
Materialer:
American School fra Clionline

Jeg kan læse og forstå tekster
om forskellige juletraditioner
Jeg kan fortælle om mine egne
juletraditioner
Jeg kan se forskelle i
traditionerne i USA, England
og Danmark
Jeg kan læse og forstå tekster
om forskellige juletraditioner
Jeg kan fortælle om mine egne
juletraditioner
Jeg kan se forskelle i
traditionerne i USA, England
og Danmark
Jeg kan læse og forstå tekster
om forskellige juletraditioner
Jeg kan fortælle om mine egne
juletraditioner
Jeg kan se forskelle i
traditionerne i USA, England
og Danmark

USA - Christmas
Great Britain - Christmas
Christmas - USA vs. UK vs. Denmark
Materialer:
Engelsk.alinea.dk
Fredag: Luciafest
USA - Christmas
Great Britain - Christmas
Christmas - USA vs. UK vs. Denmark
Materialer:
Engelsk.alinea.dk
Fredag: Juleafslutning
USA - Christmas
Great Britain - Christmas
Christmas - USA vs. UK vs. Denmark
Materialer:
Engelsk.alinea.dk
JULEFERIE

1
2
3
3
3
4
5

Jeg kan fortælle om min
juleferie
Jeg kan skrive om min
juleferie
Jeg kan forskellene på britisk
og amerikansk engelsk

0

3

6

3

7
8

3

9

Jeg ved hvilke lande
Storbritannien består af
Jeg ved hvad der er særligt for
de forskellige lande i
Storbritannien
Jeg kender historien om
Storbritannien
Jeg ved hvilke lande
Storbritannien består af
Jeg ved hvad der er særligt for
de forskellige lande i
Storbritannien
Jeg kender historien om
Storbritannien
Jeg ved hvilke lande
Storbritannien består af
Jeg ved hvad der er særligt for
de forskellige lande i
Storbritannien
Jeg kender historien om
Storbritannien

Jeg ved hvilke lande
Storbritannien består af
Jeg ved hvad der er særligt for
de forskellige lande i
Storbritannien
Jeg kender historien om
Storbritannien
Jeg kan beskrive et billede
med så mange detaljer som
muligt.
Jeg kan kende forskellen på
navneord i ental og flertal.
3

Jeg kan forstå hovedpointerne
i en artikel.
Jeg ved hvad der kendetegner
en artikel.
Jeg kan skrive min egen
artikel.

JULEFERIE
Hvad har du lavet i juleferien?
Quiz og byt - hvad har du lavet i juleferien?
Hvad har du lavet i juleferien?
Skriveopgave
British English vs. American English
side 26 I break 7th round
side 16-18 I let’s do it 6
Cirkusuge
Great Britain - introduction
British history - Romans, Knights and Vikings
side 74-77 I workbook
tekster fra clio
engelsk.alinea.dk
Great Britain - London
Film om London:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=AhyW8ZejV
UI
https://www.youtube.com/watch?v=zylUmIuRaAw
https://www.youtube.com/watch?v=DcrP-6uD_Jc
https://www.youtube.com/watch?v=VyHV0BRtdxo
VINTERFERIE
Fredag: Fastelavn
Great Britain - Wales
Materialer:
Clioonline
Film om Wales:
https://www.youtube.com/watch?v=1ii4CZrd9Cw
tekst:
https://www.wales.com/visit
Great Britain - Scotland
Tekst fra Clio
Film om Scotland
https://www.youtube.com/watch?v=SXK-pRivCbI
https://www.youtube.com/embed/6iJzsSmUeR0?iv_load_policy=3&re
l=0&showinfo=0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=1_9O_uyf86Y
lydfil:
https://cdn-dk-en-me.clio.me/user_upload/ThisIsScotland_JulesVO2.
mp3?_ga=2.190798187.1592421085.1566668451-192418210.15552
61092
Great Britain - The Loch Ness Monster
Vi læser om Loch Ness monsteret og svarer på spørgsmål hertil.
Ordforrådsarbejde
Materiale:
Loch Ness fra Clio
Engelsk.alinea.dk
Describe Nessie
Eleverne skal forklare ud fra et billede, hvordan Loch Ness Monsteret
ser ud. Pararbejde. Arbejde med tillægsord.

Is Nessie dead?
Eleverne læser en artikel om Loch Ness uhyret.
Eleverne laver deres egen artikel med en overskrifterne:
- Nessie's Last Goodbye – the Great Loch Ness Monster Has
Died
Nessie Is Still With Us – New Sightings of the Great Loch Ness
Monster'
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Jeg ved hvad fantasy er
Jeg kender forskellige tekster
inden for genren
Jeg kan læse en fantasy tekst
Jeg kan skrive min egen
fantasy tekst
Jeg ved hvad fantasy er
Jeg kender forskellige tekster
inden for genren
Jeg kan læse en fantasy tekst
Jeg kan skrive min egen
fantasy tekst
Jeg kan læse en faktatekst
Jeg kender New Zealands
seværdigheder, historie og
kultur

Jeg kan læse en faktatekst
Jeg kender New Zealands
seværdigheder, historie og
kultur

Jeg kan læse en faktatekst
Jeg kender New Zealands
seværdigheder, historie og
kultur

Jeg kender tegneseriegenren
Jeg kan skrive min egne
tegneserie
Jeg kan bruge tillægsord til at
beskrive min superhelt
Jeg kender tegneseriegenren
Jeg kan skrive min egne
tegneserie
Jeg kan bruge tillægsord til at
beskrive min superhelt
Jeg kender tegneseriegenren
Jeg kan skrive min egne
tegneserie
Jeg kan bruge tillægsord til at
beskrive min superhelt
Jeg ved hvad summercamp er

Fiction- fantasy, fairy tales, fan fiction, science fiction
Tekster fra clio
Film: https://www.youtube.com/watch?v=Q8giBVshTiQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=n_cqszvdTqk
Torsdag: Forældrestyret emnedag
Fiction - fantasy, fairy tales, fan fiction, science fiction
Tekster fra clio
Film: https://www.youtube.com/watch?v=Q8giBVshTiQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=n_cqszvdTqk
New Zealand
Vi besøger New Zealand. Vi lærer om seværdigheder, kultur og
historie.
Materiale: Crossroads 7 light
Engelskfaget.alinea.dk
New Zealand
Vi besøger New Zealand. Vi lærer om seværdigheder, kultur og
historie.
Materiale: Crossroads 7 light
Engelskfaget.alinea.dk
Torsdag: Skolefest
Fredag: Påskeløb
New Zealand
Vi besøger New Zealand. Vi lærer om seværdigheder, kultur og
historie.
Materiale: Crossroads 7 light
Engelskfaget.alinea.dk
PÅSKEFERIE
Mandag: Påskedag
Cartoon heroes
https://engelsk.alinea.dk/course/AAxF-cartoon-heroes
Fokus på tillægsord
https://engelsk.alinea.dk/course/AgHv-grammar-tillaegsord
Cartoon heroes
https://engelsk.alinea.dk/course/AAxF-cartoon-heroes
Torsdag: Idrætsdag
Cartoon heroes
https://engelsk.alinea.dk/course/AAxF-cartoon-heroes
Fredag: Stor bededag
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Jeg kan tale om mine egne
oplevelser med lejr
Jeg kan forklare hvad jeg
synes
Jeg ved hvad summercamp er
Jeg kan tale om mine egne
oplevelser med lejr
Jeg kan forklare hvad jeg
synes

21

Summer camp
Materiale: engelsk.alinea.dk

Summer camp
Materiale: engelsk.alinea.dk
Lejrskole
Mandag-onsdag: Lejrskole
Torsdag: Kristi himmelfartsdag
Fredag - Fri
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Jeg kan skrive om mine
oplevelser
Jeg kan skrive en personlig
beretning på engelsk
Jeg kender fokusord om
musik, berømmelse og idoler
Jeg kan skrive om mit idol
Jeg kender de gode og dårlige
sider ved berømmelse

Jeg kender fokusord om
musik, berømmelse og idoler
Jeg kan skrive om mit idol
Jeg kender de gode og dårlige
sider ved berømmelse

3

26

Jeg kan skrive om mine
skoleminder
3

All about camp!
Vi snakker om og skriver om vores lejrtur.

Mandag: Pinsedag
Idols and fame
Materialer:
boost side 88
crossroads side 99
engelsk.alinea.dk
Tirsdag: Dyrskue
Idols and fame
Materialer:
boost side 88
crossroads side 99
engelsk.alinea.dk
Opsamling på løse ender
Vi samler op på løse ender
Skoleåret der gik
Min sommer-bucketliste
Mit bedste minde
Skoleåret der gik
Fredag: Sidste skoledag

