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	Lærer:	Clare	Walker-Pedersen														
	
Bogsystem: Pit Stop # 5, Grammar Time Student Book Level 2 
	
 
Klassen arbejder med en Task og Topic book indenfor systemet Pit Stop (ved bl.a. Else Brink.)  
Desuden arbejdes der med grammatik i en lektion om ugen i hæftet Grammar Time 2.                                                        
Der tages forbehold for ændringer i planen undervejs i skoleåret. 
 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 
Uge 33 – 52 
 
Pit Stop 5 
The race is on 
Endangered animals 
Dragons and fairies 
 
Undervisningen 
suppleres af 
grammatikbogen 
Grammartime  2 
 

Aktiviteterne tilgodeser 
diverse arbejdsformer. Det 
være sig individuelt arbejde, 
pararbejde, og 
gruppearbejde. 
Under hvert emne arbejder 
vi med læse-, lytte-, skrive-, 
og taleøvelser. Desuden 
inddrager vi det visuelle 
element og arbejder ud fra 
billeder og små filmklip fra 
bl.a. Youtube relevante for 
nærværende emne. 
 
Arbejde med tekster, 
billeder, film og sange om 
emnet the race is on. 
Eleverne forbereder små 
fremlæggelser så niveauet 
kan vurderes. 
 
Arbejde med tekster, 
billeder, film og sange under 
emnet endangered animals. 
Vi skal bl.a. arbejde med en 
interaktiv powerpoint hvor 
der er små øvelser i ilagt. 
Desuden kommer vi ind på 
kultur- og samfundsforhold, 
hvor vi skal tale om 
kulturforskelle i.f.t syn på 
dyrevelfærd. Vi skal også se 
en dyrefilm fra BBC serien 
LIFE. 
 

Arbejde med tekster, 
billeder, film og sange 
under emnet dragons 
and fairies. Eleverne 
skal bl.a. i små grupper 

At kunne forstå hovedindhold og specifik information af 
talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen 
 
At kunne drage sammenligninger mellem engelsksprogede 
kulturer og egen kultur. 
 
At kunne forstå og udføre centrale sproghandlinger i 
udvalgte situationer. 
 
At kunne forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om 
centrale emner fra hverdagen 
 
At kunne anvende elektroniske medier til kommunikation 
og informationssøgning  
 
At kunne forstå skrevne tekster, herunder skønlitterære og 
enkle sagprosatekster eventuelt med støtte i lyd- og 
billedmedier 
 
At kunne fremlægge et forberedt emne, fx i form af lyd- og 
billedmedieproduktion eller rollespil  
 

At kunne tale og skrive engelsk, således at centrale 
grammatiske regler om især ordklasser, ental og flertal 
og tidsangivelse ved hjælp af verbernes former følges 
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skrive og opføre små 
rollespil. Desuden skal 
de arbejde med historien 
om Lushmore and the 
Fairies. 

Uge 1 – 25 
 
Pitstop 5 
York 
Strange days 
Summer camp 
 
Undervisningen 
suppleres af 
grammatikbogen 
Grammar time 2 
 
Undervisningen 
suppleres af en 
audio/picture book. 
Jorden rundt på 80 dage 
af Jules Verne. 
 
 
 

Arbejde med tekster, 
billeder, film og sange under 
emnet York. Eleverne skal 
bl.a. arbejde med sangene 
The Grand Old Duke of 
York og Ghostbusters og 
skrive-, og fremføre 
spøgelseshistorier. De skal 
læse, forstå og referere 
hovedindholdet af skrevne 
tekster i dagligdags sprog. 
 
Arbejde med tekster, 
billeder, film og sange under 
emnet strange days. Her skal 
vi bl.a. arbejde med små 
tegneserier, hvor eleverne 
skal finde på dialoger. 
Desuden skal de i små 
grupper skrive og fremføre 
et rollespil om en dag hvor 
de selv kan bestemme alt. 
 
I årets sidste emne skal vi 
arbejde med tekster, billeder, 
film og sange under emnet 
Summer camp. Vi skal lære 
populære camp songs og tale 
om deres oplevelser med 
lejrturen i Jægerspris. 
Desuden skal vi tale om små 
filmklip fra vildmarken, øve 
at læse højt og øve udtale. 
 

 

At kunne tale med om ungdomskulturer i engelsktalende 
lande, først og fremmest på baggrund af arbejdet med 
musiktekster, blade, film, tv og internettet 
 
At kunne anvende et centralt ordforråd inden for udvalgte 
emner  
 

At kunne vælge arbejdsform, herunder praktiske og 
kreative arbejdsformer i forhold til den foreliggende 
aktivitet eller opgave 

 
 
Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 
 


