
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dansk årsplan for 4-5. klasse 
 



Uge Tema  

33-36 

 

Opstart  

37-40 The race is on 

Forløb om den amerikanske sportsgren motorsport 

med fokus på kulturen herom samt berømte 

racerkørere.  

 

I dette forløb anvender vi engelske læsetekster fra 

undervisningsmaterialet ”Pit Stop!” fra forlaget 

Alinea.   

Eleverne skal ligeledes arbejde 

med grammatik i  

undervisningsmaterialet Let’s Do 

It samt Break. Begge 

undervisningsmaterialer er udgivet 

af Delta.  

41 Dansk emneuge 

Fælles emneuge for hele skolen.  

 

Eleverne skal ligeledes arbejde 

med grammatik i  

undervisningsmaterialet Let’s Do 

It samt Break. Begge 

undervisningsmaterialer er 

udgivet af Delta. 

43-49 Endangered Animals 

Forløb om dyreracer som er i fare for at uddø. I dette 

forløb vil vi have fokus på bestemte dyrearter samt 

indsatsen for at redde dem.  

I dette forløb anvender vi engelske læsetekster fra 

undervisningsmaterialet ”Pit Stop!” fra forlaget 

Alinea.   

Eleverne skal ligeledes arbejde 

med grammatik i  

undervisningsmaterialet Let’s Do 

It samt Break. Begge 

undervisningsmaterialer er udgivet 

af Delta. 

49-50 Christmas 

Forløb om jul i engelsktalende lande med fokus på 

juletraditioner og kulturelle ligheder samt 

forskellige på fejringen af højtiden.  

 

Eleverne skal ligeledes arbejde 

med grammatik i  

undervisningsmaterialet Let’s Do 

It samt Break. Begge 

undervisningsmaterialer er udgivet 

af Delta. 



I dette forløb anvender vi engelske læsetekster fra 

undervisningsmaterialet ”Pit Stop!” fra forlaget 

Alinea.   

 

51 Jul i Den Gamle By 

Fælles emneuge for hele skolen.  

 

  

Eleverne skal ligeledes arbejde 

med grammatik i  

undervisningsmaterialet Let’s Do 

It samt Break. Begge 

undervisningsmaterialer er 

udgivet af Delta. 

2-5 Dragons and Fairies 

Forløb om engelske eventyr med fokus på 

eventyrgenren samt kendte litterære værker. 

I dette forløb anvender vi engelske læsetekster fra 

undervisningsmaterialet ”Pit Stop!” fra forlaget 

Alinea. Vi vil derudover anvende uddrag af både 

bogen samt filmen Eragon.  

 

Eleverne skal ligeledes arbejde 

med grammatik i  

undervisningsmaterialet Let’s Do 

It samt Break. Begge 

undervisningsmaterialer er 

udgivet af Delta. 

6 ”Uge Sex” 

 

Uge Sex er en seksualoplysningskampagne i uge 6, 

der handler om at give unge mennesker 

handlekompetencer og viden om seksuel trivsel og 

sundhed. 

 

Eleverne skal ligeledes arbejde 

med grammatik i  

undervisningsmaterialet Let’s Do 

It samt Break. Begge 

undervisningsmaterialer er udgivet 

af Delta. 

7-13 

 

 

 Strange days 

Forløb om særlige mærkedage i engelsk og 

amerikansk kultur med særligt fokus på fejringen 

heraf og baggrunden herom.   

 

I dette forløb anvender vi engelske læsetekster fra 

undervisningsmaterialet ”Pit Stop!” fra forlaget 

Alinea. 

Eleverne skal ligeledes arbejde 

med grammatik i  

undervisningsmaterialet Let’s Do 

It samt Break. Begge 

undervisningsmaterialer er udgivet 

af Delta. 



14-18 

 

York 

Forløb om den engelske by York med fokus på 

byens historie samt berømte seværdigheder.  

 

I dette forløb anvender vi engelske læsetekster fra 

undervisningsmaterialet ”Pit Stop!” fra forlaget 

Alinea. 

Eleverne skal ligeledes arbejde 

med grammatik i  

undervisningsmaterialet Let’s Do 

It samt Break. Begge 

undervisningsmaterialer er udgivet 

af Delta. 

18-20  Summer camp 

Forløb om amerikanske sommerlejre med fokus på 

dagligdagen samt aktiviteter.  

 

I dette forløb anvender vi engelske læsetekster fra 

undervisningsmaterialet ”Pit Stop!” fra forlaget 

Alinea. 

Eleverne skal ligeledes arbejde 

med grammatik i  

undervisningsmaterialet Let’s Do 

It samt Break. Begge 

undervisningsmaterialer er udgivet 

af Delta. 

21-26 

 

 

Summer camp 

Forløb om amerikanske sommerlejre med fokus på 

dagligdagen samt aktiviteter.  

 

I dette forløb anvender vi engelske læsetekster fra 

undervisningsmaterialet ”Pit Stop!” fra forlaget 

Alinea. 

Eleverne skal ligeledes arbejde 

med grammatik i  

undervisningsmaterialet Let’s Do 

It samt Break. Begge 

undervisningsmaterialer er udgivet 

af Delta. 

 

 

  

 

 


