
Årsplan Nørrebro Lilleskole
Fag: engelsk Klasse: 6.klasse Lærer: Anne Mette
Introduktion:
Vi vil arbejde med flere forskellige emner i årets løb, som tager udgangspunkt i engelsktalende landes kulturer, traditioner og samfund samt
ungdomskultur. Kommunikation og tryghed er i fokus, så vi sikrer at alle bruger sproget mest muligt. Vi benytter engelsk.gyldendal, en online
portale samt undervisningsmaterialet “Piece of cake” og grammatip.

Der tages forbehold for ændringer undervejs.

Periode 1
Identitet

Periode 2
Verden

Periode 3
Kultur

Periode 4
Demokrati

This is me!

- make a presentaion about
yourself and your hobby

“Diary of a wimpy kid”
- reading the novel,

roleplay, cartoons,
the hot chair game
etc.

Northern Ireland
- Buster filmfestival:

“Belfast”
- “The Troubles”, engelsk

gyldendal

The sixties
( tværfagligt forløb i dansk,
kultur og engelsk med praktikant
i uge 43-49)

Culture clashes and minorities

- London
“Hackney - school,
culture, traditions”, Piece
of cake

- Australia
“Amazing adventures”,
Piece of cake
“Aboriginals”, engelsk
gyldendal

DM i skolepodcast
vi deltager i Alineas
skolekonkurrence

Children's rights
-“Are you online”, Piece of cake
- “Social media”, engelsk
gyldendal

My project
-forberede en præsentation om et
selvvalgt emne på engelsk for
klassen



Faglige mål for undervisningen:
Eleverne skal kende til kulturen i flere forskellige engelsktalende lande.
Eleverne skal kunne udtrykke sig i et forståeligt sprog omkring et emne, samt have en viden om grammatiske regler for sproget. Vi vil primært
arbejde med grammatikken funktionelt, men der vil også være adskilte øvelser undervejs.
Eleverne skal oparbejde et skriftsprog, så de bliver i stand til at skrive længere tekster.
Eleverne skal kunne læse og forstå tekster på et alderssvarende niveau.
Eleverne skal søge informationer på nettet til brug i undervisningen samt grammatiske opslag.
Sociale og følelsesmæssige mål for undervisningen:
Eleverne skal føle sig trygge i klassen, så alle kan komme til orde i klassefællesskabet, samt have mod på at fremlægge et kendt stof.
Kulturteknikker/metoder for undervisningen:
Vi vil benytte gruppearbejde, individuelt arbejde og fremlæggelser med præsentationer. Vi vil også benytte smartphones til egen film og
podcastproduktion. Når vi arbejder med film på engelsk, vil vi fokusere på kulturelle forskelle og ligheder samt analysere indholdet af filmen.






