
Engelsk 3. klasse, årsplan 20-21 
 
Grundbøgerne i 3. klasse er Pit Stop#3 Topic Book og Task Book. 
Supplerende materiale er f.eks. inenglishplease.dk 
 
Uge 33-40 
Here I am 
I dette kapitel skal vi lære at præsentere os selv og vores familie og sige, 
hvor gamle vi er. Derudover arbejder vi med fødselsdagsord og 
vendinger, som man kan bruge til at give og modtage ting. Til slut skal vi 
se en tegnefilm om egernet Sammy og elgen Maurice, der handler om 
kropsdele og udseende. 
Vi arbejder især med ord inden for emnerne familie, kroppen og 
fødselsdag. Vi arbejder også med enkle tillægsord (fx short, tall, big, 
small), tallene 1-10 og de personlige stedord he og she. 
Vi kommer bl.a. til at spille små dialoger, skrive ord og korte vendinger, 
og læse korte tekster og dialoger. 

 

Uge 43-47 

Animals all around you 
I dette kapitel arbejder vi med dyr og fritidsaktiviteter. Vi skal lære at 
beskrive forskellige dyr, og vi skal lære at tale om, hvad vi kan lide og 
ikke lide at lave. Til slut skal vi se en tegnefilm om egernet Sammy og 
elgen Maurice, der leger I Spy. 
Vi arbejder især med ord inden for emnerne dyr, farver og andre enkle 
tillægsord, og vi bruger vendingerne It is og It has. Vi arbejder også med 
ord for sports- og fritidsaktiviteter, med det engelske alfabet og med 
vendinger, der beskriver, hvor mange der er af noget: There is og There 
are. 
 



 
Uge 48-51 
Christmas is coming 
I dette kapitel arbejder vi med jul. Vi skal synge engelske julesange og 
lære om julen i USA og Australien. Vi skal også lære at skrive jule- og 
nytårskort og at tale om, hvad vi ønsker os i julegave. Til slut skal vi se en 
tegnefilm om egernet Sammy og elgen Maurice, hvor det kommer til at 
gå Sammys sne-egern ilde. 
Vi arbejder især med juleord og med vendinger og hilsener, som man 
bruger til jul og nytår. Vi arbejder også med ugedagene og tallene 1-31. 
Vi kommer bl.a. til at spille små dialoger, synge, skrive jule- og nytårskort 
og læse korte tekster og dialoger. 
 
Uge 1-8 
On the move 
I dette kapitel arbejder vi især med det at rejse. Vi skal lære at tale om, 
hvordan vi transporterer os forskellige steder hen, og vi skal lære at tale 
om, hvad klokken er. Vi skal også lære at beskrive, hvor ting er i forhold 
til andre ting. Til slut skal vi se en tegnefilm om egernet Sammy og elgen 
Maurice, der diskuterer, hvordan de kommer op i bjergene. 
Vi arbejder især med ord inden for emnerne transport, klokken, rum og 
møbler. Vi arbejder også med forholdsord. 
Vi kommer bl.a. til at lave rollespil og spille små dialoger, skrive ord og 
korte vendinger og læse korte tekster og dialoger. 
 
Uge 11-20 
Let’s go shopping 

I dette kapitel arbejder vi især med indkøb. Vi skal lære at spørge om vej 
til forskellige butikker og at spørge, hvor ting ligger, og vi skal lære, 
hvad man siger, når man køber og sælger ting. Vi skal også lære at tale 
om, hvilken mad man kan lide og ikke lide, og hvad man godt kunne 



tænke sig. Til slut skal vi se en tegnefilm om egernet Sammy og elgen 
Maurice, hvor Sammy tror, at han er en cowboy-elg. 
Vi arbejder især med ord inden for emnerne ”spørge om vej”, butikker, 
mad og skoleting. Vi arbejder også med forholdsord og enkle tillægsord, 
og vi arbejder med vendinger, hvor vi bruger forskellige former af to 
be (is og are). 
Vi kommer bl.a. til at lave rollespil og spille små dialoger, skrive ord og 
korte vendinger, og læse korte tekster og dialoger. 
 


