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Uge Emne/Indhold Materialer /Bemeærkninger Mål 

33-34 Refresh Lege Sange  gentagelser af hvad vi lavede sidste 
år.  

Eleverne går hurtigt over hvad de har lavet sidste år. 

35 -37 Me Myself and My body Lege, Sang og bevægelser Eleverne udvide ordforråd om kroppen og er 
bekendt med forskellige verber på engelsk. Og kan 
stave og skrive forskellige kropsdeler på engelsk 

38-42 My day 
Every day actions 

Sang og bevægelser, og kort historier 
Eleverne selv skal finde på aktioner 

Eleverne er bekendt med en række forskellige 
hverdags aktioner   og kan beskirve kort deres dag 
på engelsk 

43-46 Family and Friends Verse, sang bevægelseslege, bygger på elevernes 
arbjeder sidste år. 
Skrivning 

Eleverne kan beskrive deres selv, familier og venner 
kort på engelsk. 

47-51 Christmas  Sang, lege,jule historier, eleverne lære om jul i 
engelske talende lande. 

Eleverne udvide et ordforråd om Christmas og få en 
forståelse Christmas i de engelske talende lande 

2-6 My hobbies Lege med stort fokus på ordforråd 
Bygger på verber To be og to have 
Skrivning 

Eleverne udvide et ordforråd om deres interesser og 
kan fortæl kort om deres hobbier på engelsk. 

5-9 Yesterday today tomorrow Bygger på ’everyday actions’ med forskellige tider 
datid nutid fortid. Eleverne arbejder med verber i 
nutid og datid igennem sange og bevægelser. 

Eleverne er introducerede for datid og fortid og kan 
sige nogle bestemte phrase om deres hverdag i 
forskellige tider. 

10-15 The Animal Kingdom Eleverne lære om de danske dryarter . 
Skrivning, historier og lege. 

Eleverne kan genkende forskellige dyrarter på 
engelsk kan både sige og staver og tenge de dyre de 
har lærte om. 

18-21 ’Food glorious Food’ Lege og sange. Madlavning og restuarante 
rollespille. 

Eleverne udvider ordforråd om mad og spisning  

22-24 Reading week Kort engelske tekster om forskellige emner Eleverne begynder at læse korte tekster i engelsk og 
beygnde at øve det mundligt  
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