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Aktiviteter

Eleverne skal i faget engelsk udvikle
sproglige, tekstmæssige og interkulturelle
kompetencer, således at de kan anvende
engelsk nationalt og globalt i deres
aktuelle og fremtidige liv.

Hovedvægten i engelskundervisningen i
1. klasse lægges på det mundtlige arbejde.

Eleverne skal udvikle deres nysgerrighed
og bevidsthed om engelsk sprog.
Eleverne skal ved at anvende varierede
arbejdsmetoder opnå oplevelse,
fordybelse og virkelyst. Herved skal
eleverne bevare lysten til at beskæftige
sig med sprog og kultur til fremme af
deres alsidige udvikling.

Mundtlig kommunikation

Eleverne skal arbejde med emner, der
belyser, hvordan mennesker tænker og
lever i den engelsksprogede verden, så de
kan blive fortrolige med egen kultur i
samspil med andre kulturer. Herigennem
får eleverne mulighed for at udvikle deres
forståelse for mennesker med forskellig
baggrund og forberede sig til et liv i et
globalt samfund.
Eleven kan deltage i korte og enkle
samtaler om konkrete hverdagsemner på
engelsk

Der vil være fokus på at skabe et trygt
læringsmiljø, med forståelse for og accept
af hinandens forskelligheder fagligt som
personligt. Vi skal arbejde frem mod at
alle tør træne sproget mundtligt og
snakke højt foran alle i klassen.
Leg og aktivitet i undervisningen
understøtter elevernes sproglige
selvtillid.
Emneområderne vil være konkrete og
virkelighedsnære, og de vil appellere til
elevernes fantasi.
Vi vil bruge dramatisering, leg, sang, rim
og remser som naturlig del af
undervisningen.

Gennem sang, sproglege, samtale og
rollespil opbygger vi ordforråd og bliver
trygge i den mundtlige kommunikation.

Vi arbejder med nære og konkrete emner
som fx farver, kroppen, tal, dyr.

Skriftlig kommunikation

Eleven kan forstå og skrive hyppige ord
og udtryk fra nære og konkrete emner på
engelsk.

Gennem tegning og korte benævnelser
introduceres det engelske skriftsprog.

Kultur og samfund

Eleven kan sammenligne børns hverdag i
engelsksprogede lande med egen hverdag

Vi skal lytte til historier og tale om børn i
engelsksprogede lande, herunder arbejde
med deres levevis og traditioner.
Vi skal synge og lære engelske sange og
sanglege .

