
Årsplan – Engelsk 0. & 1. Klasse 2021-2022 

I 0. og 1. klasse er der ugentlig 1 lektion til rådighed i engelsk(Samt selvfølgelig kreativ engelsk om tirsdagen). Timen vil være en deletime m. 2 lærere, 

hvor den ene halvdel af klassen i halvdelen af timen vil arbejde med First Boost og den anden halvdel vil være mundtlig i form af sanglege, quiz og byt, 

lære at snakke og bruge sproget etc. Det vigtige i undervisningen er at eleverne er tygge ved at snakke på engelsk. Hovedvægten i undervisningen bliver 

på det mundtlige.  

Uge Emne                        Forløb           Materiale 

Uge 32-41 Hello and goodbye  

My name is 

Farver 

I dette forløb lære eleverne de gængse ord for at sige hej og 
farvel. De lærer at præsentere sig selv og om farverne 

First Boost 
https://kids.niehs.nih.gov/g
ames/songs/childrens/happ
y-and-you-know-
it/index.htm  

Uge 42 

 

   

Uge 43-50 

 

Quiz og byt 

Numbers 

My body 

I dette forløb skal eleverne gennem leg og sanglege lære numrene 

på engelsk, dernæst skal de lære om kroppen og spille et spil om 

kroppen.  

First Boost 

http://gratisskole.dk/?mod=gru

ppe&id=798  

Flash cards 

Uge 52    

Uge 1-7 My classroom 

My family 

Eleverne skal i dette forløb have om klasserummet. Eleverne skal 

gå på opdagelse i klasserummet, og sætte labels på de rigtige ting, 

f.eks. tavle, bord, stole etc.  

Eleverne skal også have om familien og om dem selv.  

First Boost 

 

Uge 7    

Uge 9-12 Animals 

Memoryspil 

Eleverne skal lære navnene på dyr, og vi skal snakke om kæledyr, 

samtidig skal eleverne spille billedlotteri og huskespil 

First Boost 

Marmaduke 

 

Uge 13    

https://kids.niehs.nih.gov/games/songs/childrens/happy-and-you-know-it/index.htm
https://kids.niehs.nih.gov/games/songs/childrens/happy-and-you-know-it/index.htm
https://kids.niehs.nih.gov/games/songs/childrens/happy-and-you-know-it/index.htm
https://kids.niehs.nih.gov/games/songs/childrens/happy-and-you-know-it/index.htm
http://gratisskole.dk/?mod=gruppe&id=798
http://gratisskole.dk/?mod=gruppe&id=798


Uge 14-26 Food 

Sanglege  

Eleverne skal lære navnene på forskellige fødevare og skal lege 

kokke. (Hvad kommer vi i gryden, forskellige madvare, med navn 

på) Eleverne øver sig i at sige ordene inden de kommer i gryden.  

http://gratisskole.dk/?mod=gru

ppe&id=798  

 

 

Kreativ engelsk er at arbejde med og omkring ordforråd i følgende emner:My self, my family and my body, colours and numbers, 

animals, monsters and the class room etc. Elevernes opmærksomhed fanges let, fastholdes og de sprudlende illustrationer indbyder til 

mere samtale og læring. Hver uge lyttes, tales, skrives og læres der ud fra et oplæg i emnerne på engelsk  Dernæst bearbejdes stoffet 

via æstetiske læringsprocesser: Billedkunst, drama, madlavning, træarbejde, leg & bevægelse, musik & sang m.m.  

Det kan være at lave: 

Eget musikinstrument 

Collage/maleri 

Spil & kort      

Båd 

Suppe 

Kasse 

Monster 

Butik 

Dans 

Sæk m. sokdyr 

Snemand & julepynt and lots more    

http://gratisskole.dk/?mod=gruppe&id=798
http://gratisskole.dk/?mod=gruppe&id=798


 


