
Forslag til årsplan, engelsk, 5. trinn
Dette er et forslag til årsplan. Temasidene inneholder mer enn det som er skissert her - lærer står fritt til å tilpasse til sin egen
elevgruppe. Siden engelsk er et ferdighetsfag, gjelder kompetansemålene for alle temaer.

Fargekoder:
🔴Presentasjon 🟡Ordkart 🟢Tekst 🟣Gramatikkfortelling 🟠Skriveramme 🔵Oppgave

Tema Kompetansemål Forslag til innhold

Identity ● bruke enkle strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon

● bruke digitale ressurser og ulike ordbøker i språklæring, tekstskaping

og samhandling

● utforske og bruke uttalemønstre og ord og uttrykk i lek, sang og

rollespill

● lytte til og forstå ord og uttrykk i tilpassede og autentiske tekster

● uttrykke seg forståelig med et variert ordforråd og høflighetsuttrykk

tilpasset mottaker og situasjon

● innlede, holde i gang og avslutte samtaler om egne interesser og

aktuelle emner

● utforske og samtale om noen språklige likheter mellom engelsk og

andre språk eleven kjenner til, og bruke dette i egen språklæring

● identifisere setningsledd i ulike typer setninger og bruke kunnskap om

bøying av verb, substantiv og adjektiv i arbeid med egne muntlige og

Tema:
🔴Presentation: Identity
🟢How to Name a Baby
🔵Topic: Why I Am Great!

Lese og skrive:
🟢The Birthday Party
🟠Write Messages and Comments
🔵Read and Record: The Birthday Party
🔵Find a Penpal for Marcus

Lytte og snakke:
🟢The Future is in Your Hands
🔵Listen: What I Am
🔵Fun and Games: Find Someone Who…

Ordforråd:
🟡Word Map: Identity
🔵Words: Family
🔵Words: Culture



skriftlige tekster

● følge regler for rettskriving, ordbøying og setningsstruktur

● lese og videreformidle innhold fra ulike typer tekster, inkludert

selvvalgte tekster

● lese og lytte til engelskspråklige sakprosatekster og engelskspråklig

barne- og ungdomslitteratur og skrive og samtale om innholdet

● samtale om ulike kilders pålitelighet, og velge kilder til eget bruk

● skrive sammenhengende tekster, inkludert sammensatte, som

gjenforteller, forteller, spør og uttrykker meninger og interesser,

tilpasset mottaker

● bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger

● reflektere over og samtale om rollen engelsk har i eget liv

● utforske levemåter og tradisjoner i ulike samfunn i den engelskspråklige

verden og i Norge og reflektere over identitet og kulturell tilhørighet

Grammatikk:
🟣Who is Ron?
🔵Grammar: Personal Pronouns

Seasons Tema:
🔴Presentation: Seasons
🟢The Pine Tree
🔵Topic: Activities in Different Seasons
🔵Topic: Valentine’s Day

Lese og skrive:
🟢The Days of the Week
🟢Santa Claus
🟠Write a Postcard
🔵Read: A Mix of Seasons
🔵Read: The Birth of Jesus

Lytte og snakke:
🔵Topic: A Love Story
🔵Listen: South of Equator

Ordforråd:
🟡Word Map: Seasons
🔵Words: Autumn
🔵Words: Winter
🔵Words: Christmas

Grammatikk:
🟣Walking the Dog
🟣Postcard from Nice
🔵Grammar: Capitalisation
🔵Grammar: Simple Present and Present
Progressive



Food Tema:
🔴Presentation: Food
🟢You Are What You Eat?
🔵Topic: Cooking
🔵Topic: My Favourite Food

Lese og skrive:
🟢Father’s Day
🟠Write an Instruction
🔵Read a Fictional Text of Your Choice
🔵Read and Visualise
🔵Read and Record: Father’s Day

Lytte og snakke:
🟢Macaroni and Cheese
🔵Listen: Enemy Pie
🔵Listen: True or False?

Ordforråd:
🟡Word Map: Food
🔵Fun and Games: Food Jeopardy
🔵Words: Create a Word Map

Grammatikk:
🟣Valentine’s Day - The Plural Form
🟣Helping Out - Question Words
🟣How NOT to Make an Omelet - a/an
🔵Grammar: Plural Form and Words
about Food
🔵Grammar: a/an
🔵Grammar: Question Words


