
 

Årsplan engelsk 4.-5. klasse 2022-2023 

 

I år bruger vi grundsystemet Pitstop fra 

Alinea m. tilhørende opgaver. Bøgerne er 

nye, layoutet indbydende  Der er gode 

lydfiler tilknyttet. 

Vi har desuden fællesbogen Come on 4 fra 

forlaget Vektor, hvor der er yderligere 

grammatik + fokus på kulturel viden.  

Og bogen Break, der netop giver et break 

med mange mundtlige og sjove øvelser. 

 



Som lektie får børnene bøgerne Engelsk 3 

and Engelsk 4 fra forlaget Pirana. Alle 

børnene får hæfte + mappe udleveret.  

I lektionerne bruges den kommunikative 

tilgang.  

Der suppleres m. relevante materialer, der 

fanger levernes interesse, små 

kommunikative opgaver i forhold til 

kapitelemnerne.  

 

 

Faste andre rutiner-når eleven har ekstra tid:  

STORT udvalg af frilæsningsbøger m. 

fasteopgaver til. Stort udvalg af diverse spil, 

som fx snap, memory, fish4 game, pictionary 



lottery etc, samt små kreative skriveopgaver 

fra fx www.enchantedlearning.com 

. 

Emnerne fra Pitstop er:  

Free time, pets, the wild west, the artic, let´s 

celebrate.  

Emnerne fra Come on 4:  

We´re on holiday, eating out, do you 

remember to be and to have, verbs and their 

forms, let´s be friends, let´s party, 

nouns/a/the, this is England, our traditions, 

adjectives, my body, we are living here, 

whose is it?, going to school.  

 

 

Fælles Mål, læringsmål og tegn på læring  
FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL 

Samtale  

Eleven kan deltage i enkle, spontane samtaler om nære emner / Eleven har viden om enkle fraser til 

at reagere på det sagte 

http://www.enchantedlearning.com/


Læsning  

Eleven kan forstå hovedindholdet af enkle, fortællende tekster / Eleven har viden om billedstøtte og 

ordlister til læseforståelse 

Lytning  

Eleven kan forstå hovedindholdet i korte fortællinger / Eleven har viden om visuel støtte til 

lytteforståelse 

Lytning  

Eleven kan forstå formål med og væsentlige detaljer i fortællinger om konkrete, kendte emner 

/ Eleven har viden om nøgleord og fraser til hjælp for forståelsen 

Sprogligt fokus  

Eleven kan anvende de hyppigst forekommende ord og fraser / Eleven har viden om ordklasserne 

navneord, udsagnsord, tillægsord og forholdsord 

Skrivning  

Eleven kan skrive enkle beretninger om egen hverdag / Eleven har viden om enkle bindeord 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


