Årsplan St. Sunniva skole
Fag: Engelsk
Trinn: 4.trinn
Lærere: Vibeke Wågsæther og Karina Verpe
Periode

Hovedområde/
Kompetansemål

Læremål

Tverrfaglige temaer/
lærestoff

Arbeidsmåter

Vurderingsformer

Muntlige ferdigheter
Hele året

Hele året

August September

Utforske og bruke det engelske
alfabetet og uttalemønstre i
varierte lek- sang- og
språklæringsaktiviteter
Lytte til og forstå ord og
uttrykk i tilpassede tekster

Delta i samtaler om egne og
andres behov, følelser,
dagligliv og interesser og bruke
samtaleregler

-Eleven skal kunne noen
korte rim og sanger på
engelsk.
-Eleven skal kunne bruke
det engelske språket i
noen enkle leker og
skriftlige aktiviteter.
-Eleven skal kunne lytte
til tekster fra læreverket
eller andre kilder og svare
på spørsmål til teksten.
-Eleven skal kunne
samtale om seg selv, sitt
liv og sine interesser.

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.
Tverrfaglige temaer:

Folkehelse og
livsmestring

Muntlig:
-Dialog
-Høytlesing
-Tongue twisters
-Engelske sanger
-Rim og regler

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.

Hele året

Oppdage og leke med ord og
uttrykk som er felles for
engelsk og andre språk eleven
kjenner til
Oktober
(Halloween) og
Desember (Jul)

Samtale om noen sider ved
ulike levemåter, tradisjoner og
skikker i den engelskspråklige
verden og i Norge.

-Eleven skal kunne
fortelle om egne behov og
spørre om andres.
-Eleven skal kunne finne
og sammenlikne ord og
uttrykk som er felles for
engelsk og andre språk
hen kjenner til.
-Eleven skal kunne
fortelle om ulike jule- og
Halloweentradisjoner/
skikker i den
engelskspråklige verden
og Norge.

Demokrati og
medborgerskap

Læreverk:
Explore: textbook,
workbook, nettressurs
August-september:
kapittel 1: Me and my life
Oktober: Kapittel 2:
Wizards and witches
Tema: Halloween
November: Kapittel 3:
Showtime!
Desember: Tema:
Christmas – her bruker vi
andre ressurser enn
Explore.
Januar/februar: Kapittel
4: Around the town.
Tema: Winter
Mars: Kapittel 5: Explore
the world!
April/mai: Kapittel 6: At
the bottom of the sea
Tema: Spring
Juni: Repetisjon.
Tema: Summer

Skriftlige ferdigheter

Lærers løpende
observasjoner og
vurdering av elevers
muntlige deltakelse i
undervisning og faglig
dialog.
Elevenes egenvurdering i
sitt individuelle arbeid
(explore`s
kapittelvurdering).
Lærers vurdering av
elevens skriftlige arbeid i
elevbok.
Lytte-test i elevbok.
Kapitteltest på slutten av
hvert kapittel.
Ukentlig skriftlig diktat.
Elevers tilbakemelding til
medelever: eks: “Good
job”, “Nice work”, “Well
done!".

Hele året

Hele året

Hele året

Følge enkle regler for
rettskriving og setningsstruktur
Skrive enkle tekster som
uttrykker tanker og meninger

Identifisere ordklasser i
tilpassede tekster

-Eleven skal kunne
ortografien i 4-5 nye
øveord hver uke.

Læreverk:
Explore: textbook,
workbook, nettressurs

-Eleven skal kunne skrive
enkle tekster som
uttrykker tanker og
meninger.

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.

-Eleven skal kunne noen
enkle verb, pronomen,
adjektiv, eiendomsord og
preposisjoner, og arbeide
med disse i Explore
workbook.

Skriftlig:
-Ukentlig diktat med
øveord fra læreverket.
-Kryssord
-Diktskriving
-Skriftlige oppgaver i
læreverket.
-Lytte til høytlesing og
svare skriftlig på
spørsmål til teksten.

Tverrfaglige temaer:

Folkehelse og
livsmestring

Demokrati og
medborgerskap

Leseferdigheter
Hele året

Hele året

Lese og forstå tekster med
lydrette ord og kjente og
ukjente ordbilder

-Eleven skal kunne lese
og forstå tekster med
lydrette ord og kjente og
ukjente ordbilder.

Læreverk:
Explore: textbook,
workbook, nettressurs

-Eleven skal kunne
oversette alle øveordene i
diktaten, hver uke.

Litteraturen som
anvendes bør varieres,
og bestå av: Muntlige og
skriftlige, trykte og

Leseferdigheter:
-Les og match bilde med
ord
-Ordjakt
-Les og forstå - tekst og
spørsmål

Lese og forstå betydningen
av kjente og ukjente ord,
fraser og setninger ut fra
sammenhengen i selvvalgte
tekster
Hele året

Hele året

Hele året

Lese og samtale om innhold
i ulike typer tekster,
inkludert billedbøker

Utforske ulike ordbøker og
hvordan de kan brukes i
språklæring

Tilegne seg ord, fraser og
kulturell kunnskap gjennom
engelskspråklig litteratur og
barnekultur

-Eleven skal kunne forstå
nye ord ut fra
sammenhengen i en tekst
som handler om et tema
eleven kjenner til.
-Eleven skal kunne
samtale om tekster de har
lest.
-Eleven skal kunne bruke
en standard nork/engelsk
ordbok til å finne enkle
ord som er relevante for
tekstene i læreverket.
-Eleven skal kunne bruke
ordbok på nett for å sende
lekser til lærer på mail.
-Eleven skal kunne noen
barnesanger på engelsk,
og arbeide med dialoger
som omhandler
barnekulturen i
engelskspråklige land.
-Eleven skal lese tekster
som presenterer positive
forbilder.

Digitale ferdigheter

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.
Tverrfaglige temaer:

Folkehelse og
livsmestring

Demokrati og
medborgerskap

-Lytte til høytlesing og
svare skriftlig på
spørsmål til teksten.

Hele året

Bruke digitale ressurser til å
utforske språket og
samhandle med andre

-Eleven skal kunne levere
lekser på mail, gjøre
oppgaver på læreverkets
ressurssider på nett.

Læreverk:
Explore: textbook,
workbook, nettressurs
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.
Engelskspråklige filmer,
kortfilmer og videoer på
nett.
Tverrfaglige temaer:

Folkehelse og
livsmestring

Demokrati og
medborgerskap

Digitale ferdigheter:
-Løse oppgaver på
læreverkets ressurssider
på nett.
-Levere korte skriftlige
lekser på mail
-Finne informasjon på
nett om spesifikke tema.
-Bruke læreverkets
smart tavle-funksjon i
full klasse
Oktober: Se kortfilmer
med Halloween som
tema – youtube.com
Desember: Se
kortfilmer med jul som
tema – youtube.com

