Årsplan i engelsk 7. trinn, 2011-2012 ved Fagertun skole
Læreverk: Stairs 7, Cappelen: Textbook, Workbook, Cd og Digital
ressurssider. - http://stairs.cappelen.no
Elevene har tekstbok, arbeidsbok,regelbok og glosebok.
Vurdering vil skje underveis, både muntlig og skriftlig så ofte som mulig, helst hver time.

UKETEMA

GRAMM SKRIVE SNAKKE LES
KOMPETANSEMÅL
VURDERING (Gjelder for
ATIKK
OG
alle periodene)
LYTT
35- Down
- Verb:
- Postkort - Identifisere noen språklige - Ukas ord som skal testes hver
40 under
preteritum - dialoger Presentasj Dialoger likheter og forskjeller mellom fredag
samtidsfor - brev
on av deg engelsk og eget morsmål.
- Sjekke lekser hver time
Koralrevet m,
- fakta om selv
Postkort - Bruke grunnleggende
- Prøve etter hvert kapittel
- Søke
preteritum Australia - Brev begreper fra grammatikk og
(ukeslutt lar seg ikke
jobber
perfektum,
Bokstaven - Om
tekstbygging.
gjennomføre hver uke slik som
- Om
futurum
e s og z
Australi - Bruke digitale og andre
tidligere)
Australia med will
a
hjelpemidler i egen
- Høytlesing – muntlig aktivitet
og going
språklæring.
- Fremføring av torsdagslekse
to.
- Beherske et ordforråd som som er å skrive en kort tekst
dekker dagligdagse situasjoner.
- Bruke grunnleggende regler
og mønstre for uttale,
intonasjon, rettskriving,
grammatikk og ulike
setningstype.
- Uttrykke seg muntlig og
skriftlig for å få hjelp til å
forstå.
- Lese og forstå tekster av ulike
lengde og ulike sjangre.
- Delta i samtaler knyttet til
dagligdagse situasjoner.
- Uttrykke egen mening om
ulike emner.

41 Høstferie
40- News all
45 over
- Kampen
om
publikum
- Hva skal
man velge?
- Seere
- Nettverk
- Lesere
- Pressens
makt

Uregelrett
e
substantiv
- Apostrof
genitiv

- Egne
- Identifisere noen språklige
nyheter Dramatiser Nyheter likheter og forskjeller mellom
ing av
fra ulike engelsk og eget morsmål.
Leserinnle dialoger massem - Bruke grunnleggende
gg
edier
begreper fra grammatikk og
Presentasj tekstbygging.
on av et Leserinn - Uttrykke seg muntlig og
australsk legg
skriftlig for å få hjelp til å
dyr.
forstå.
Presenta - Uttrykke sine egne meninger
Leserinnle sjon
om ulike emner.
gg
- Bruke digitale og andre
Dialoger hjelpemidler i egen
språklæring.
- Beherske et ordforråd som
dekker dagligdagse situasjoner.
- Bruke grunnleggende regler
og mønstre for uttale,
intonasjon, rettskriving,
grammatikk og ulike
setningstype.
- Gi en kort muntlig og
skriftlig presentasjon av et
emne.
- Lese og forstå tekster av ulike
lengde og ulike sjangre.
- Gi reaksjoner på film, bilder
og musikk.
46- Modern - Adjektiv - Identifisere noen språklige
51 Literature - Adverb Selvbiogr Fortellinge Høytlesi likheter og forskjeller mellom
afi
r
ng
engelsk og eget morsmål.
Barnelittera
- Biografi - Utdrag - Bruke digitale og andre

Susanne Varpe

