Pedagogisk planering

Datum: Vt 2019 v.3-24

Engelska/skolår 4-5
Introduktion av innehåll
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. (Lgr 11)
Under våren kommer vi bl.a. att ”resa runt” och besöka olika engelsktalande länder,
öppna en book circle, skriva olika sorters texter, lyssna på böcker och radioprogram,
samt titta på serier/filmer.
Övergripande mål
Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt
sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle
med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet
innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden.
Skolans uppdrag:


Skolan ska ansvara för att varje elev kan kommunicera på engelska i tal och
skrift.

Syfte
Undervisningen ska bidra till att du utvecklar din förmåga att:




Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
Formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika
sammanhang och delar av världen där engelska används.

Du kommer bedömas på din förmåga att:





Förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt
tempo, samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar, både muntligt
och skriftligt.
I enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang där engelska
används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter.

Du kommer att visa det genom att:








Läsa engelska texter/böcker.
Svara på frågor till saker du läst eller lyssnat på.
Ha läxförhör.
Leka lekar.
Skriva olika texter.
Prata/diskutera olika ämnen med dina klasskompisar.
Redovisa ett land du jobbat med

Under arbetet kommer vi bl.a. att:









Skriva och rita en serie.
Lära oss nya engelska ord muntligt och skriftligt.
Leka olika lekar.
Läsa och lyssna på böcker/radioprogram.
Jobba i en book circle.
Skriva olika sorters texter.
Titta på serier/filmer.
Ta reda på fakta om engelsktalande länder

