Årsplan St. Sunniva skole
Fag: Engelsk
Trinn: 2.trinn
Lærere: Elisabet Langeland
Periode
Hele året

Hovedområde/
Kompetansemål

Muntlige ferdigheter
Stille og svare på enkle
spørsmål, følge enkle
instruksjoner og bruke noen
høflighetsuttrykk

Delta i innøvde dialoger og
spontane samtaler om egne
behov og følelser, dagligliv og
interesser
Hele året

Skriftlige ferdigheter

Læremål
Eleven skal kunne:
- stille spørsmål om
aktuelle temaer til lærer
og medelever
-svare på enkle spørsmål
fra lærer og medelever.
-forstå enkle
instruksjoner, og
gjennomføre det man blir
bedt om.
-hilse på/tiltale ulike
personer på en høflig
måte.
Eleven skal kunne:
- øve på, og memorere
innøvde dialoger.
Eleven skal kunne:
- kjenne igjen ord som er
felles for engelsk og

Tverrfaglige temaer/
lærestoff
Explore: Workbook,
flash cards, nettressurs
Kopiorginaler
Skolebibliotek
Litteraturen som
anvendes bør varieres,
og bestå av: Muntlige og
skriftlige, trykte og
digitale, formelle og
uformelle, skjønnlitterære
og sakpregede, fra nåtid
og fortid. Tekstene kan
inneholde skrift, bilder,
lyd, tegninger, tall og
andre uttrykksformer som
er satt sammen.

Arbeidsmåter
Muntlig:
-Dialog
-Høytlesing
-Engelske sanger, inkl.
Salmer og gospelsanger
-Rim og regler
-Bønner
Skriftlig:
-Kryssord
-Skriftlige oppgaver i
læreverket.
-Lytte til høytlesing og
svare skriftlig på
spørsmål til teksten.
Leseferdigheter:
-Les og match bilde med
ord
-Lytte til høytlesing og
svare skriftlig på
spørsmål til teksten.

Vurderingsformer
Gjennomgående for alle
temaer:
Lærers løpende
observasjoner og
vurdering av elever i
klasseromsundervisning.
Observasjon av elevens
engasjement og deltakelse
i ulike aktiviteter.
Elevenes egenvurdering
gjennom formelle og
uformelle samtaler med
lærer.
Lærers løpende
observasjoner og
vurdering av elevers
muntlige deltakelse i

Oppdage ord som er felles for
engelsk og andre språk eleven
kjenner til

Hele året

Koble språklyder til bokstaver
og stavemønstre og trekke
bokstavlyder sammen til ord

Leseferdigheter
Lytte til, lese og samtale om
innhold i enkle tekster,
inkludert billedbøker

Lese og eksperimentere med å
skrive kjente ord, fraser og
enkle setninger

Hele året

Tilegne seg ord og kulturell
kunnskap gjennom
engelskspråklig barnelitteratur
og barnekultur
Digitale ferdigheter
Bruke digitale ressurser for å
oppleve språket via autentiske

andre kjente språk for
eleven.
- være bevisst på at
engelsk og andre språk
kan være like.
Eleven skal kunne:
- være bevisst på at visse
ord ikke er lydrette.
- kjenne igjen og uttale
ord som ikke er lydrette.
- skrive korte, kjente ord;
både lydrette og ikkelydrette
Eleven skal kunne:
- lytte til, og forstå
innholdet i barnebøker ut
ifra kontekst og bilder.
- Samtale om handlingen
i barnebøker.
-lese småord og korte
fraser om kjente temaer.
Eleven skal kunne:
- bruke ord og fraser fra
kjente tema i lek og
konkurransepregede
aktiviteter.
- leke med setninger og
setningsoppbygging i
workbook (sortere ordene
i riktig rekkefølge).
Eleven skal kunne:
-bruke digitale verktøy
(pc) til å finne
informasjon og bilder i
felles klasse.

Digitale ferdigheter:
-Løse oppgaver på
læreverkets ressurssider
på nett.
-Se engelskspråklige
filmer og videoer, og høre
engelskspråklige sanger
på nett.
-Bruke læreverkets smart
tavle-funksjon i full
klasse

undervisning og faglig
dialog.
Elevenes egenvurdering i
sitt individuelle arbeid
(explore`s
kapittelvurdering).
Lærers vurdering av
elevens skriftlige arbeid i
elevbok.
Skriftlig diktat (andre
halvår).

språkmodeller og
samtalepartnere

- sende e-post til faglærer.

