Årsplan

Engelsk

2018 – 2019

Årstrinn:1.trinn
Lærere: Karina Verpe
Akersveien 4, 0177 OSLO
Tlf:
23 29 25 00

Kompetansemål

Tidspunkt

Språklæring
- gi eksempler på situasjoner
Uke 34-36
der det kan være nyttig å kunne
Hele året
noe engelsk

Hele året
Uke 35-38
Uke 39-43
Uke 44-47
Uke 48-51
Uke 1-4
Uke 5-9
Uke 10-13
Uke 14-18
Uke 19-22
Uke 23-26
- finne ord og uttrykk som er
Hele året
felles for engelsk og morsmålet Uke 37-42

-bruke digitale ressurser i
opplevelse av språket

Hele året

Tema/Innhold
Skolestart

Lærestoff

Explore: Workbook, flash
cards, CD, nettressurs,
Hilse, presentere seg selv youtube
Dagene
Månedene
Explore workbook:
English every day
Kap.1: Let’s explore
Kap.2: This is me
Kap.3: I like jumping
Kap.4: Christmas
Kap.5: In the classroom
Kap.6: A windy
Wednesday
Kap.7: Oink! Woof! Moo!
Kap.8: Happy Birthday
Repetisjon
Repetisjon
Jeg og familien min
Kap.2-4 i Explore

Explore 1 øverom
Youtube

Arbeidsmåter
Samtale i full klasse

Vurdering

Gjennomgående for alle
temaer:
Ta i bruk det engelske
- Lærers løpende
språket i dagligdagse
observasjoner og
situasjoner som for
vurdering av elever i
eksempel: Hilse på
klasseromsundervisning.
engelsk om morgenen,
- Observasjon av elevens
takke for dagen etc.
engasjement og
deltakelse i ulike
Lære enkle engelske
aktiviteter.
fraser som: Welcome,
- Elevenes egenvurdering
hello, good morning, good gjennom formelle og
bye, How are you?, Thank uformelle samtaler med
you
lærer.

Familienavn: Mother,
father, sister, brother
Lytte til engelsk.
Høytlesning på engelsk.
Svare på enkle spørsmål.
Øve på å stille spørsmål.
Språkleker
Jobbe i øverommet til
Explore;

Sanger
Rim
Regler
Alle kapitler i Explore

Muntlig kommunikasjon
Hele året
- lytte etter og bruke engelske
språklyder gjennom
praktisk-estetiske uttrykksmåter Uke 1-7
Uke 49-51

http://podium.gyldendal.no
/explore/laerer/overomexplore-1/overom-explore1
Se på og lære engelske
sanger, rim og regler
gjennom youtube og
Explore workbook.

Sanger, rim og regler

Eventyr
Jul

Kap.4, 7 og 8 i Explore

Lære engelske sanger,
rim og regler med
bevegelser.
Lære engelske julesanger
og fremføre denne på
juleavslutning.
Lytte til eventyr på
engelsk og tegne til.
Colours: Tegne og male
med ulike farger. Lære
sang om farger.

-lytte til og forstå enkle
instrukser på engelsk

Hele året
Uke 34-36
Uke 24-25

-lytte til og forstå ord og uttrykk Hele året
i engelskspråklige rim, regler,
sanger, eventyr og fortellinger
Uke 49-51
Uke 24-25

English every day
Skolestart
Snart sommer

English every day
«Can you give me ...
please?»
«Please go to the...»
«Please sit down».

Sanger
Rim
Regler

Lære ulike engelske
sanger, rim og regler.

Jul
Snart sommer

Lære engelske ord
tilknyttet jul og julefeiring.
Lære engelske julesanger.
Delta på julesangaften og
på sommeravslutning.

- forstå og bruke noen engelske Uke 37-42
ord, uttrykk og setningsmønstre
knyttet til nære omgivelser og
egne interesser

Jeg og familien min

- hilse, stille spørsmål og svare Uke 34-36
på enkle spørsmål og bruke
Uke 37-42
noen høflighetsuttrykk
Uke 43-48

Skolestart
Jeg og familien min
Landene elevenes
familie kommer fra
Kap.1 og 5 i Explore
English every day

Hilse og presentere seg
selv og familien sin.
Colours: Fargene på
flaggene.
Været i de ulike landene.

- bruke tall i samtale om nære Hele året
omgivelser og egne opplevelser

Telle
Dagene
Månedene

Tallene 1 til 10 på engelsk
(regning i alle fag).
Øve på engelske ord for
dager og måneder hver
dag i samlinger.

Skriftlig kommunikasjon
-kjenne igjen sammenhengen
mellom noen engelske
språklyder og stavemønstre

Landene elevenes
familie kommer fra
Alle kapitlene i Explore
Explore 1 øverom

Svare på enkle spørsmål
Øve på å stille spørsmål
«My family is from...»
Løse oppgaver på Explore
1 øverom

Alle kapitlene i Explore

Skrive felles på tavlen og
øve på å skrive om seg
selv. «My name is..», «I
am six years old» ect.
Løse oppgaver på Explore
1 øverom

Uke 43-48
Hele året

-eksperimentere med å lese og Hele året
skrive engelske ord

Kap.2 og 3 i Explore

Engelske ord om
kroppsdeler.
Samtaler om kroppen.
«Head, shoulder, knees
and toes».
The weather: Observere
været fra dag til dag og
lage værplakat.

Kultur, samfunn og litteratur
-gi uttrykk for egne opplevelser
av engelskspråklige rim, regler,
sanger, eventyr og fortellinger

Uke 1-7

Eventyr
Eventyr på engelsk
Kap.4 i Explore

The three Billie Goats
Høytlesning på engelsk.
Gruff
Dramatisering av eventyr.
The little Red Riding Hood
The ugly duckling
Three little pigs

