
Engelsk årsplan 1. Klasse  

Denne årsplan tager udgangspunkt i systemet First Choice - Beginners. Jeg ville dog gør brug af 

supplerende materialer i form af kopisider, så eleverne så mest mulig udbytte af undervisningen. Et 

andet supplerende materiale vi kommer til at benytte er Alinea, og Inenglishplease. Vi kommer 

også til at lære gennem sange, remser, flashcards mm. I undervisning har vi fokus på forskellige 

arbejdsmetoder, tavleundervisning, individuelt-, par- og gruppearbejde. Det stof eleverne lærer på 

skolen skal ligeledes repeteres og øves hjemme gennem hjemmelektier, som løbende ville blive 

rettet/tjekket igennem af mig. - (Kan forekomme ændringer i årsplanen.) 

 

Varighed Forløb/emner Beskrivelse  

 

August  • Introduction  I dette introduktionsforløb skal eleverne 

lære, hvordan man introducerer sig selv på 

engelsk. Der ville derfor være fokus på de 

engelsk spørgeord, samt hvad der 

kendetegner dem. Derudover skal vi lære 

hvordan man bøjer basale verber som to 

be, to have og to do.  

September • Numbers Dette emne kommer til at handle om de 

engelske tal. Eleverne skal lære hvilke 

forskelle der er på måden man siger de 

engelsk tal sammenlignet med de danske 

tal. Vi kommer også til at arbejde med 

dato, månedernes navne og årstider. 

Forløbet slutter af med en lille remse om 

tal.    

Oktober-november  • Colours  I emnet Colours skal eleverne lære 

farvernes navne, med et øget fokus på 

beskrivende tillægsord på engelsk. Vi skal 

kunne beskrive hvordan forskellige ting 

ser ud, med særligt fokus på farver og 

form.     

December  • Christmas  I dette forløb kommer vi til at have om jul. 

Vi kommer til at arbejde med hvordan 

man fejre jul, hvilke traditioner der indgår 

i denne højtid, og hvordan det bliver fejret. 

Vi arbejder med ord inden for emnet jul. 

Desuden skal vi også have fokus berømte 

julesange. 



Januar-februar • Family  I dette forløb kommer vi til at arbejde med 

ord inden for emnet familie. Vi skal lave 

vores egne stamtræer. Vi skal desuden 

bruge tillægsord til at beskrive de enkelte 

familiemedlemmer.    

Marts-april  • Home  I Home forløbet kommer vi til at arbejde 

med ordforråd inden for emnet Home. Her 

ville der bl.a. være fokus på at beskrive 

ved brug af tillægsord som eleverne har 

lært tidligere i de andre forløb. Desuden 

ville der være et øget fokus på brug af 

verbet to have.    

Maj  • My body  Dette forløb kommer til at handle om 

kroppen. Vi skal gennemgå hvad de 

forskellige kropsdele hedder på engelsk. 

Vi skal beskrive os selv, ved brug af 

førhen gennemgået tillægsord og bøjning 

af de basale verber.   

Juni  • The farm  Dette forløb kommer til at handle om 

bondegårdsdyr. Vi skal lære navnene på de 

forskellige dyr. Vi skal kunne beskrive 

dem, samt lave en kort præsentation af et 

selvvalgt dyr.  

 


