Årsplan for Engelsk _________2 og 3____________________klasse, 2020-21 (Rullering__A_____________)
uke
34-39

Tema/litteratur/aktivitet

Fagområder/kommentar
Øve på uttale ogintonasjon

Engelske sanger (om gjøremål, årstider, vær)
Ukedager, årstider, datoen i dag – i morgen?

Evalueringstype
Deltar eleven i
arbeidsprosessen i klassen?
Forstår eleven, utvikler
eleven seg i faget?

Leker og sangleker (The English bag, A penny is
hidden…evt med fingre)

Kan eleven gjøre seg
forstått muntlig?

Verbregle og leker i forbindelse med den
(Simon Says)

Individuell samtale med
eleven om faget og
hvordan det går for
eksempel til jul=
Muntlig evaluering

Tall og telling – skrive ned hvordan tallene staves
?

Kompetansemål
Vi jobber frem mot
kompetansemålene etter 4
trinn, som er disse:
1-Delta i felles arbeid med
resitasjon, språkleker og
dramatisering
2-Eksperimentere med å
bruke miming og
kroppsspråk som
språkstøttende uttrykk
3-Lytte til og etterligne
englsk intonasjon og uttale

Hverandre-evaluering av
klassen som helhet
40
41-51

Høstferie
Preses av to be og to do
Dikt om årstider
Fortellinger med bilder

4-ta i bruk kjente ord og
utrykk i samtaler knyttet til
nære omgivelser og egne
opplevelser

Hverdagsspråk – my name is..
Farger og klær, familie

52-1

Julesanger
Juleferie

5 Stille spørsmål og svare
på spørsmål om kjente
temaer

2-6

6 Gi og utføre instruksjoner
på engelsk

Enkle staveleker på tavle
Kroppsdeler, klær

8
9-12

Fortellinger fra muntlig tradisjon ( Evt. Silly
Simon, eventyr fra England)
Tegne fra eventyrene
Evt tegnediktat ( viser fortståelse)
+bildebøker!
Gjette ting i klasserommet/gjemme ting i
klasserommet
Vinterferie
Tounue twisters

7-lyte til og vise forståelse
for betydningen av ord og
utrykkk i kjente
sammenhenger
8-Bruke bilder og konkreter
som støtte for å forstå og
lære ord
Entall og flertall av nouns

9 Beskrive motiver og
gjenstander på bilder

Måneder, rep av tall og litt regning
Elevenes bursdager, ordenstall
Gjette gåter
Mimeleker/tegneleker – (ord på engelsk)

13
14-25

10 Delta i englske
reggelleker ogi arbeid med
dikt og sangleker

Påskeferie
Naturdikt eller lignende – lære ord med
tilknytning til natur

11Lytte til fortelling og
uttrykke seg på englsk i
samtale om fortellinger

Evt dramatisering av dikt e.l. for fremføring ?
Evt. lage utstilling med bilder og noen titler på
engelsk f eks…

12 Bruke faste
høflighetsuttrykk og
dagligdagse uttrykksformer

26

Sommerferie

