Årsplan for engelsk i 7.a
Skoleåret 2021-2022
Rudolf Steiner-skolen i Aarhus
Anta Indhold
l
timer
5
Opstart
med fokus
på
mundtlighe
d

Aktivitet

Færdigheder og
kundskaber

Evaluering

Forberedelse
og
præsentation
af ”Ny name”

Mundtlighed

Gennem frie
dialoger, hvor
alle elever
kommer til
orde,
evalueres
ordforråd,
udtale,
kommunikativ
e færdigheder
og sproglig
bevidsthed.

Lytte, samtale og
præsentation af
forberedt emne

Dialoger om
hverdagsemner
Beskrivelse af
billeder
10

Culture and
sights in
Britain and
Denmark

Læse tekster
om kultur i
England og
Danmark
Samtale og
diskussion
Skrive kortere
tekster
Udforme en
turistbrochure
om Bornholm

12

Famous
persons

Læse om
nuværende og
tidligere
berømtheder
som Barack
Obama, Daniel
Radcliffe,
William
Shakespeare
og kemikere og

Forstå hovedindhold af
enkle fagtekster

Elevernes
Udveksle synspunkter om skriftlige
færdigheder
kendte emner og
evalueres
situationer
gennem
kortere
Skrive enkle,
selvstændige
informerende tekster
tekster og
grammatiske
øvelser.

Forstå hovedindhold og
sammenhæng i
forskellige teksttyper
Give korte
sammenhængende
fremstillinger på basis af
det læste

Undervisninge
n evalueres
løbende og i
takt med
evalueringen
af elevernes
progression i
faget.

astronomer fra
renæssancen

Kendskab til kultur i
engelsksprogede lande

Forberede
fremlæggelser
Arbejde med
kultur- og
samfundsforhol
d
15

Is it funny?

Stand-up

Danish vs.
British
humour

Mr. Bean,
Fawlty Towers
og Monty
Python

Udtrykke sig med klar og
tydelig tale
Udveksle synspunkter om
kendte emner og
situationer

Præsentationer
og diskussioner
12

Christoffer
Columbus
and native
America

Læse og skrive

Forstå hovedindholdet i
forskellige tekster

Dramatisering
Dialoger

Skrive forståeligt og
sammenhængende på
engelsk
Føre enkle, spontane
samtaler

21

Billy Elliot

Læse uddrag
fra bogen

Træne ordforråd og
forstå hovedindholdet i
forskellige medier

Se filmen
Diskussioner,
samtaler og
referater

Øve
kommunikationsstrategi
er
Kan give eks. på
forskelle og ligheder
mellem kultur- og
samfundsforhold i eget
land og

engelsksprogede
områder
21

English
speaking
countries
around the
globe

Klassesamtaler
Par- og
gruppearbejde
samt
individuelle
opgaver som
ordbogsøvelser

Kan give eks. på
forskelle og ligheder
mellem kultur- og
samfundsforhold i eget
land og
engelsksprogede
områder

Selvstændig og
fælles læsning

Tage initiativ til
kommunikation med
personer i udlandet

Billeder,
legender, digte
og faktatekster

Forstå hovedindhold og
sammenhæng i
forskellige teksttyper

