
Årsplan 2016/2017 
4.  klasse Engelsk 

 
Uge Emne og fokus Materiale Anden 

aktivitet 
32-
33 

My Summer Holiday 
Repetion af 
basisordforrådet: 
Hello and Goodbye 
How old are you? 
Numbers 1-20, 10,20 -100 
Colours 
Weekdays 
School/my classroom 
Clothes 
My Body 
 

• At de får genopfrisket 
det ordforråd, de fik 
sidste år. 

• At de kan lave små 
sætninger. 

• At turde udtale ord på 
engelsk også foran 

• klassekammerater. 

Kopier 
 
http://www.youtube.com/watch?v=S9Cg3LwF2Lo 
 
http://www.youtube.com/watch?v=RKuOdbBmA7I 
 
 

16.-17. august 
Skolefoto 
 

34-
35 

Holy Cow 
 
Historien om en kalv i 
Indien der bliver væk fra 
sin mor. Den begiver sig 

bogen Holy Cow 
 

 



ud på en rejse gennem 
landet for at finde hende 
og for at få svar på 
hvorfor den er noget 
særligt. Med dialoger og 
opgaver.  Historien 
rummer temaer som 
familie og venskaber. 
 
Eleverne skal gennem 
arbejdet med de 
varierede tekster og 
læringsstilsprægede 
opgaver tilegne sig nyt 
stof, som de skal 
præsentere for resten af 
klassen i den afsluttende 
FreeStyle Workshop. 

Uge 36 -  lejrskole 
37- 
41 
(43) 
 

Beeing Royal 

• Skal lære at 
beskrive hvad der 
sker på 
dronningens 
fødselsdag I 
Storbritannien. 

• Skal lære at 
sammenligne den 
britiske og danske 
royale familie. 

http://engelsk5-7.gyldendal.dk/Indgange/Topics/Being_Royal.aspx 
 

 



• Skal lære 
forskellen mellem 
de forskellige 
britiske flag. 

 
Uge 42 – Efterårsferie 

(43) 
44 – 
47 
(48) 
 

The Pirate Handbook 
 
Beskriver berømte 
sørøvere og deres 
tilholdssteder. Eleverne 
skal samle viden og lære 
om forskellige aspekter 
af piraters liv og levned. 
Med dialoger og opgaver 
 

Bogen The Pirate Handbook  

48 -  
51 

Celebrations – Christmas 

• Skal lære om 
julens ord og 
udtryk 

• Skal kunne give 
eksempler på, 
hvordan man 
fejrer jul i 
Storbritannien.  

• Skal kunne 
sammenligne 
danske og britiske 

http://engelsk5-7.gyldendal.dk/Indgange/Topics/Christmas/Goals.aspx 30. november 
samtaler i  4.  kl.  
1.  december 2.-6. 
kl.  Balletbørn 
til  København 
2. december 
juleklippedag 



juletraditioner.  

 
 

Uge 52-53 -  Juleferie 
1 -  3 The Pet shop 

 
Handlingen foregår 
blandt andet i en fiktiv 
dyrehandel, der sælger 
mange forskellige 
kæledyr. Eleverne lære 
om farlige og ufarlige 
kæledyrs liv. Med små 
dialoger og opgaver. 

Bogen The Pet Shop 6. januar 
International 
dag 0.-6. kl.  

Uge 4 -  Emneuge 
5-6 
 

The Pet shop fortsat   

Uge 7 -  Vinterferie 
 8-13 
 

Fairytales 

• Skal lære at læse et 
enkelt eventyr. 

• Skal lære at gætte 
handlingen i 
eventyret ud fra 
handlingen 

• Skal lære at 
genfortælle en 
historie uden at 
forstå alle 

http://engelsk5-
7.gyldendal.dk/Indgange/Topics/Fairy_Tales/Fairy_tales/goals.aspx 

25. marts prøve 
til  forestilling 
26. marts 
premiere 
27.-28. marts 
forestilling 
29. fridag 
2. april Store 
Balletskoledag 



engelske ords 
betydning 

• Skal lære at finde 
nøgleord i 
historierne. 

 
Uge 14 – Emneuge 

Uge 15 -  Påskeferie 
16-
20 

Our Senses 
 

• Skal lære at 
fortælle om, hvad 
jeg hører, ser, 
smager, lugter eller 
føler. 

• Skal lære at 
beskrive, hvad jeg 
hører, ser, smager, 
lugter eller føler 

 

http://engelsk5-
7.gyldendal.dk/Indgange/Topics/Our%20Senses.aspx 

21.  april 
optagelsesprøve 
Balletlinjen 
26. april 
optagelsesprøve 
Danselinjen 
29. april 
dansens dag, 
forestilling i  
Struer 
5.,  8.-9. maj 
besøg af nye 
elever 
18. man 
Balleteksamen, 
Endelig 
optagelsesprøve 
til  balletlinjen 

21-
22 

Disco Party 
 

• Skal lære at skrive en 

http://engelsk5-
7.gyldendal.dk/Indgange/Topics/Disco_Party/Disco_Party.aspx 

 



invitation. 
• Skal lære at skrive en 

ønskeseddel og en 
indkøbsliste til en 
fødselsdagsfest. 

• Skal lære at forklarer 
hvordan jeg fejrer 
min fødselsdag. 

• Skal kunne skrive 
min fødselsdag.  

Uge 23 -  Emneuge 
24-
25 

Disco Party - fortsat  21.  juni 
Afslutningsfest 

 


