
Årsplan for Lillemellem: 3.-5. klasse - Engelsk 

Med forbehold for ændringer undervejs  

 

Dele af årsplanen tager udgangspunkt i materiale fra praktisksprog.dk. Derudover vil vi i forløbet 

løbende lave lytte/skriveøvelser fra materialet Mix & Match.  

Uge Emne og indhold 

33 Travelling and vacation: 

Hvad har du lavet i din ferie? I dette korte opstartsforløb vil vi snakke 

sommerferie og rejser. Der vil være både skrive-, læse- og 

samarbejdsøvelser, som har til formål at styrke og genfinde elevernes 

engelsksproglige kompetencer efter en sommerferie.  

34-37 Let’s eat:  

I dette forløb skal eleverne lærer om mad og måltider. Elevernes 

engelske ordforråd skal trænes herigennem. Eleverne skal lære om de tre 

hovedmåltider; breakfast, lunch and dinner. I forløbet skal eleverne både 

læse og oversætte engelske tekster, besvare spørgsmål, lave skuespil og 

quizze. Til sidst i forløbet skal eleverne lave deres eget menukort med 

danske retter, og spille rollespil to og to, som tjener og gæst.  

38-39 All about grammar 1: 

I dette grammatikforløb skal eleverne lære om de tre ordklasser; Nouns, 

verbs and adjectives.  

Forløbet er med henblik på at styrke elevernes kompetencer indenfor 

ordklasser på engelsk. Forløbet afsluttes med et ”Base-race”, hvor 

eleverne i grupper skal løse forskellige poster.  

40 Lejrskole til Møgelø 

41 Emneuge - Håndværksuge 

42 Efterårsferie 

43-44 Halloween: 

Temauger med fokus på højtider og her særligt Halloween. Eleverne 



bliver klogere på den amerikanske højtid, som vi også i Danmark har 

tradition for at fejre. Vi skal synge sange, læse og løse anderledes 

Halloweenopgaver.  

45 Fordybelsesuge/årsopgaver  

46-48 Animals:  

I dette forløb skal eleverne lære om dyreliv. Eleverne skal træne og 

styrke deres ordforråd inden for dyreverdenen. Forløbet vil både sætte 

fokus på forskellige dyr der lever på jorden, under jorden og i havet. Til 

sidst i forløbet sætter vi fokus på kæledyr, hvor eleverne skal fortælle og 

lave opgaver om deres eget kæledyr. 

49  Merry Christmas: 

I dette forløb skal eleverne lære om, hvordan man fejrer jul i USA og 

England. De skal lære juleord, synge sange og spille spil omhandlende 

jul i de to lande. Eleverne skal i forløbet lære mere om, hvad 

amerikanske og engelske børn spiser juleaften. Forløbet afsluttes med, at 

eleverne skriver et brev til julemanden på engelsk.  

50-51 Juledage  

51-52 Juleferie 

1-2 All about grammar 2: 

I dette grammatikforløb skal eleverne lære at lave korrekte sætninger på 

engelsk. Forløbet har derfor fokus på sætningsdannelse. Vi vil i forløbet 

desuden have fokus på bøjning af “To be”.  

3-5 Cities and Countries:  

Eleverne skal lære om byer og lande rundt om i verden. Derudover skal 

eleverne arbejde med den by, de selv kommer fra. Hvad er specielt ved 

den by du kommer fra? Hvad er fordelene/ulemperne ved byen? I dette 

forløb skal eleverne tale om deres egen by. Vi skal træne 

sætningstartere, som vi skal bruge til forskellige sproglege.  



6-7 Dramauge - Skammerens datter 

8  Vinterferie  

9-10 This is Australia: 

I dette forløb skal eleverne lære mere om Australien, eller “Land down 

under”. Eleverne skal læse tekster og se videoer om Australien og 

Australiens dyreliv. I forløbet skal eleverne læse- og oversætte tekster, 

fremlægge, spille spil og quizze. 

11-12 This is England: 

I dette forløb skal eleverne lære mere om England, eller “Great Britain”. 

Vi skal undersøge engelske traditioner, engelsk mad, og hvordan det er 

at gå i skole i England. I forløbet skal eleverne læse- og oversætte 

tekster, fremlægge, spille spil og quizze.  

13-14 Happy Easter:  

I dette forløb skal vi arbejde med påske. Eleverne skal lærer en masse 

nye ord om påske og påsketraditioner. Hvorfor fejrer vi egentlig påske 

og hvordan adskiller danske påsketraditioner sig fra de engelske? Vi skal 

i dette forløb være kreative, spille spil og læse tekster der handler om 

påske.  

15 Påskeferie 

16-18 This is The USA: 

I dette forløb skal eleverne lære mere om USA. Vi skal undersøge det 

amerikanske flag, de amerikanske traditioner, og hvordan det er at gå i 

skole i USA. I forløbet skal eleverne læse- og oversætte tekster, 

fremlægge, spille spil og quizze. 

19  Emneuge - Naturfagsuge med fokus på førstehjælp 

21 Rollespilsuge 

22-24  All about sports:  

I dette forløb skal eleverne lære nye ord omkring sportsgrene og de 



forskellige remedier du bruger, når du dyrker sport. Eleverne skal selv 

fortælle om en sportsgren, og stille spørgsmål til andre sportsgrene. 

Forløbet afsluttes med rollespil, hvor elevernes engelsksproglige 

kompetencer trænes.  

25 Opsamling, evaluering og afslutning 

 


