
Årsplan 
6 klasse engelsk James Molloy 

Rudolf Steiner Skole I København 
 

Uge  Indhold/Emne Materialer/Bemærkninger Mål 

33 Welcome back Brush up Hurtigt gentagelse af sidste års 
arbejde 
List games 
Ordforråd lege 

 

34-38 Holidays 
 

Skrivning og mundtlig øvelser  
Grammatik øvelser – The past tense 
 

Opbygge elevernes ordforråd om 
vacation – eleverne kan svar på 
spørgsmål om ferie. 
 

39-41 Grammatik - The Noun 
- Definite and indefinite articles 

Grammar øvelser  
Lege 
Skrivning 
Worksheets  
Apples card game 

Eleverne lære om navneord 
Kan  identificer navneord i tekster. 
 

43-46 Grammatik – Sentence constituents 
 
 
 
 
 

Sentence swap game 
Udvider elevernes viden om de 
forskellige ordklasser, Nouns, verbs, 
adjectives and adverbs. 
 
Skrivning 
 

Eleverne kan identificere de 
forskellige ordklasser på engelsk 

47-49 Story of Europe 
Geography of Europe 

Korte og billeder og lege Eleverne få et kendskab til Europas 
geografi og udvide ordforråd om 
Europa på engelsk.  

50-52 Boardgames 
 

Forskellige brætspil på engelsk 
 

Elever udvider ordforråd og 
samarbejdes evner igennem spil og 
lege 

2-6 Frilæsning Bøger og forskellige tekster. 
Boganmeldelser 

Eleverne skal læse enkle 
skønlitterære tekster og lære at 
skrive en boganmeldelser. 
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8-12 The Anglophone Countries 
 
Ireland, Britain and the USA 

Kort intro til engelske kultur 
igennem , historie og myther fra de 
forskellige engelske talende lande 

Kende til kultur- og levevilkår i 
England og USA, f.eks. familie, skole 
og højtider. 
 

13- 15 My favourite Film/TV Series  Film og TV serier Eleverne valger en film eller serie og 
skal både lave en mundligt 
fremlæggelse og en skriftligt 
anmeldelse af deres valg. 

16-19 Frit emne Arbejde med et selv-valgt emne, 
med brug at tektser, film, bøger etc 
 

Eleverne laver en fremlæggelse på 
engelsk om et emne de selv har 
valgt. 

20-22 Conversation Time - Interviews Interview hinanden parvis om deres 
film og emne valg. 

Eleverne opnår sikkerhed I at stille 
spørgsmål på engelsk . 

23-25 Opsamling og grammatik Rollespil, kommunikative øversler 
og lege. 

Eleverne skal opøve sproglige 
færdigheder og blive fortrolige med 
at tale engelsk. 

 


