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Uge Lektioner Forløb
Kompetenceområde

og mål
Materialer Noter

32-33 2 Welcome
Back!

Mundtlighed
lytning

Noget fra din ferie som du
kan tale om.

Vi skal lære hinanden at kende - på engelsk.

2 Focus on
Speaking

Mundtlighed

tale og lytte gennem lege

Balloner

flasker

bolde

Vi introducerer og træner forskellige lege og

øvelser, der fungerer som opvarmning til at

tale engelsk. Vi kommer til at bruge dem

igennem hele skoleåret.

Efter

behov
Balloon talk Mundtlighed Balloner Balloner kan bruges på mange forskellige

måder til at få gang i snakketøjet.

Efter

behov
Bottle talk Mundtlighed Flasker og ris Andre øvelser til at varme sproget op.

https://engelsk0-3.gyldendal.dk/tasks/speak/games
https://engelsk0-3.gyldendal.dk/tasks/speak/games
https://engelsk0-3.gyldendal.dk/tasks/speak/games/kapitler/balloon-talk
https://engelsk0-3.gyldendal.dk/tasks/speak/games/kapitler/bottle-talk


34-35 4 Animals
(Pets) Skriftlig kommunikation:

Læsning

Skrivning

Gyldendal

Første del af et længere forløb om dyr, hvor

vi kommer omkring forskellige dele af

dyreriget på engelsk; pets, farm animals og

coolest animals in the world.

Efter

behov
Catch and

talk -

Speaking

continued

Mundtlighed Bolde Aktiviteten er en fortsættelse af fokus på

mundtlighed.

Efter

behov
Træning:

Opgavehæft

e om

kæledyr

Ordforråd

Stavning

Hæfte om dyr fra

opgaveskyen

Hæftet er individuelt, og noget eleverne

kommer til at arbejde med løbende.

Efter

behov
Pet Book Skriftlighed Gyldendal Eleverne skal arbejde sammen om at lave en

bog om et kæledyr.

36-39

(Emneu

ge 38)

6 Animals

(farm

animals)

Læsning

Vocabulary/ordforråd

Gyldendal

Div. film og hjemmesider

om dyr.

bl.a.

https://kids.nationalgeogra

phic.com/animals/

Vi skal producere plakater om farm animals og

arbejder med tekst og billeder.

https://engelsk0-3.gyldendal.dk/topics/3rd-grade/animals
https://engelsk0-3.gyldendal.dk/tasks/speak/games/kapitler/catch-and-talk
https://engelsk0-3.gyldendal.dk/tasks/speak/games/kapitler/catch-and-talk
https://engelsk0-3.gyldendal.dk/tasks/speak/games/kapitler/catch-and-talk
https://engelsk0-3.gyldendal.dk/tasks/speak/games/kapitler/catch-and-talk
https://engelsk0-3.gyldendal.dk/topics/3rd-grade/animals/kapitler/pets_animals/pet_book
https://engelsk0-3.gyldendal.dk/topics/3rd-grade/animals/kapitler/farm-animals/on-the-farm
https://engelsk0-3.gyldendal.dk/topics/3rd-grade/animals/kapitler/farm-animals/on-the-farm
https://engelsk0-3.gyldendal.dk/topics/3rd-grade/animals/kapitler/farm-animals/on-the-farm
https://kids.nationalgeographic.com/animals/
https://kids.nationalgeographic.com/animals/


Vi skal arbejde med

plakater.

2 Pet Book skriftlighed Gyldendal Færdiggøre pet book.

Efter

behov
Samtalelege

fra tidligere

Mundtlighed Balloner, flasker, bolde Mundtlighed er en del af hver lektion. Vi

lærer de forskellige øvelser at kende, og kan

bruge dem som opvarmning.

Efter

behov
Dyresange Sprog og bevægelse

Udtale

Old McDonald had a farm

og andre engelske sange

om dyr

Vi skal lære at synge en sang på engelsk, og

beskæftige os med dyrenes lyde og

bevægelser.

40-41 4 Coolest

animal in

the world

Læsning

Præsentation

Hjemmesider om dyr:

National geographic

Eleverne skal lave en kort præsentation i

grupper om det sejeste dyr i verden.

Efter

behov
Samtalelege Mundtlighed

42 EFTERÅRSFERIE

https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo
https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk
https://kids.nationalgeographic.com/animals/


43-4

5

2 Halloween Skriftlig kommunikation:

Læsning

Kultur og samfund:

Interkulturel kontakt

Spooky song

Halloween pynt

Eleverne får en forståelse af, hvad halloween

går ud på. Vi skal have fingrene i det

uhyggelige ordforråd og i pynt til halloween.

2 Opposites ordforråd

læsning

Vi arbejder med intersprog, og

sammenhænge mellem ord og betydning.

Efter behov Samtalelege

46-4

7

4 Hobbies Mundtlig kommunikation:

Samtale

Præsentation

Tag noget med som

beskriver din hobby

Eleverne får mulighed for at tage

udgangspunkt i deres egen fritid. Vi arbejder

med værktøjer man kan bruge, hvis man ikke

lige kan finde de rigtige ord.

Efter behov Samtalelege

Bevægelse

og sprog

Vi arbejder med at få mere bevægelse ind i

opvarmningsøvelserne.

https://engelsk0-3.gyldendal.dk/culture/holidays/halloween
https://engelsk0-3.gyldendal.dk/culture/holidays/halloween/kapitler/halloween-songs/spooky-spooky-song
https://engelsk0-3.gyldendal.dk/words/opposites
https://engelsk0-3.gyldendal.dk/topics/3rd-grade/hobbies


48-5

0

8 Christmas Skriftlig kommunikation:

Læsning

Kultur og samfund:

Interkulturel kontakt

Gyldendal Der skal julehygges på engelsk. Nogle

traditioner er anderledes end vi kender dem

fra Danmark. Hvornår må man åbne gaver i

England og USA? Hvor bor julemanden

henne? Og hvad synger og spiser man i

engelsktalende lande? Det er nogle af de ting

vi skal arbejde med op til jul.

Derudover træner vi lytning og læser en

børneudgave af Dickens’ juleklassiker: A

Christmas Carol.

Efter behov Julesange Udtale, rim og rytme Jingle bells

Rudolph the red nosed

raindeer

Efter behov Juleteater Mundtlighed

Læsning

Præsentation

Rekvisitter og kostumer Eleverne skal i grupper fremføre korte

skuespil om jesus’ fødsel og fremføre dem på

engelsk.

Efter behov Julekort Writing Farver, glimmer, papir mm. Lav smukke julekort til venner og familie.

https://engelsk0-3.gyldendal.dk/culture/holidays/christmas


Efter behov Julelege og

selvstændig

e opgaver

Juleordforråd

Spørgsmål og svar kort.

Hæfter fra opgaveskyen

Samtalekort med juletema

Eleverne har mulighed for at arbejde

selvstændigt i hæfter.

Kort er en udvidelse af opvarmningsøvelser,

der både træner mundtlighed, og i dette

tilfælde julevokabular. Træner desuden

forståelse og øvelse i dialog og det at

indhente information i en samtale.

51-5

2

JULEFERIE

1 2 New Year’s Lytning

Rim og rytme

samtale/mundtlighed

Skriftlighed

Nytårssange og

resolutioner

Vi laver status for engelsk, og sætter mål for

hvad vi gerne vil lære og opnå i engelsk frem

mod sommerferien.

Efter behov Samtalelege

2-6

(Emn

euge

6)

10 Space Mundtlig kommunikation:

Kommunikationsstrategier

Kultur og samfund:

Engelsk som adgang til

verden

Vi starter på forløb om rummet som

fortsætter frem til vinterferien.

https://engelsk0-3.gyldendal.dk/culture/celebrations/new-years
https://engelsk0-3.gyldendal.dk/topics/3rd-grade/space


Efter behov Fokus på

læsning

Læsning Træningsøvelserne kan integreres i

undervisningen alt efter behov. Der er

forskellige sværhedsgrader, så alle kan være

med.

Efter behov Fokus på

stavning

Stavning Ordkort. Billedkort. papir.

blyant.

Gyldendals portal kombineres med

stavestaffet.

7 VINTERFERIE

8-11 8 Jobs Mundtlig kommunikation:

Lytning

Skriftlig kommunikation:

Læsning

Vi starter et forløb op om jobs. Forløbet

lægger op til, at eleverne kan gøre sig tanker

om, hvad de er gode til, og udtrykke det på

engelsk. Det er desuden oplagt at fortsætte

samtalerne derhjemme. Både for at tale om

børnenes styrker, men det er også en god

mulighed for at prøve at tale lidt engelsk

derhjemme om jobs.

Efter behov Weirdest

job in the

world

Listening

Vocabulary

Kort video om underlige

jobs.

Samtalestarter om underlige jobs fra hele

verden.

Efter behov Simon Says Bevægelse og sprog Kombineres med forskellige bevægelse som

udføres i forbindelse med et job. Fx

“Hammer like a smith”, “Type like a

secretary”

https://engelsk0-3.gyldendal.dk/tasks/read
https://engelsk0-3.gyldendal.dk/tasks/read
https://engelsk0-3.gyldendal.dk/tasks/spell
https://engelsk0-3.gyldendal.dk/tasks/spell
https://engelsk0-3.gyldendal.dk/topics/3rd-grade/jobs
https://www.youtube.com/watch?v=NfyR_K8yVzY
https://www.youtube.com/watch?v=NfyR_K8yVzY
https://www.youtube.com/watch?v=NfyR_K8yVzY


12-1

4

6 My hero Mundtlig kommunikation:

Præsentation

Sprogligt fokus

Skriftlig kommunikation:

Sprogligt fokus

Helte i alle afskygninger. Hvad er en helt?

Hvilke egenskaber har en helt? Og hvem ser

vi som vores personlige helte?

Efter behov Super hero

quotes stavning

skrivning

Tegneserier med blanke

talebobler

Vi skal naturligvis også omkring superhelte.

Efter behov Super Hero

exercise

Krog og sprog Hvordan træner en superhelt? Bevægelse.

Efter behov Simon Says

- Hero

edition

Bevægelse

Gentagelse af tillægsord og heltes

karaktertræk.

15 PÅSKEFERIE

16-1

8

6 Britain Mundtlig kommunikation:

Lytte

Tale

Kulturel forståelse:

Interkulturel kontakt

Eleverne skal lære om hjemstedet for det

engelske sprog. Om engelsk kultur, kendte

steder, mennesker og skikke.

https://engelsk0-3.gyldendal.dk/words/adjectives/my-hero
https://engelsk0-3.gyldendal.dk/culture/people-and-places/britain


Efter behov Tongue

twister and

weird

words

Udtale Videoer

forskellige accenter

Tongue twisters

Eleverne øver forskellige tongue twisters i

grupper og præsenterer dem i

matrixgrupper.

Efter behov Riverdance Bevægelse

lytning

Tutorial Det bliver svært. Men mon ikke vi kan lære

det. Vi skal prøve at få kroppen til at følge de

engelske(irske) instruktioner.

19 2 Questions

/ Cricket i

samarbejde

med idræt

Kommunikation Vi lærer at stille gode spørgsmål.

Eller vi prøver kræfter med en engelsk

sportsgren.

Efter behov Samtalelege Brug yogaøvelserne som en aktiv pause i

skolehverdagen, eks. inden I skal i gang med

en ny opgave.

20-2

2

6 America Skrivning

Læsning

Postkort Klassen tager en smuttur til USA

Efter behov Line Dance Bevægelse Den her Line dance er bare fedt, og det skal vi

simpelthen prøve på vores tur til USA. Måske

skal vi vise vores svedige moves frem for 5.

årgang.

https://youtu.be/pOHTr-MxtGM?t=110
https://youtu.be/WRui2_7Jt-8
https://www.youtube.com/watch?v=FWigb3IoOWc
https://engelsk0-3.gyldendal.dk/words/questions
https://www.youtube.com/watch?v=0pF9PN8UpqI


Efter behov Guessing

game - USA

edition

Samtale

Formulere spørgsmål

Vi spiller en amerikansk udgave af 10

spørgsmål til professoren.

23-2

5

6 Buffer /

repetition /

opsamling

26 SOMMERFERIE


