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Uge Emne Læringsmål Materialer Beskrivelse 

32-35 Me 

 

• hilse på engelsk 

• fortælle, hvad du hedder 

• hvor gammel du er 

• opmærksom på at mange engelske 

og danske ord ligner hinanden 

Me - Forløb - Engelsk 

indskoling - Alinea 

Du kan faktisk allerede en 

masse engelsk. Prøv selv at se! 

 

36 Lejrskole 

37-40 Family • Ordforråd - ord for 

familiemedlemmer  

• fortælle, hvilke familiemedlemmer 

du har  

• præsentere din familie for andre 

Family - Forløb - 

Engelsk indskoling - 

Alinea 

Du kommer til at lære en 

masse ord for  

familiemedlemmer?  

41 Temauge 

42 Efterårsferie 

43-48 Colours and Numbers 

 

• kan du tallene 1-20 på engelsk 

• kan du de mest almindelige farver 

• kan du tale om, hvilken farve noget 

har 

• kan du tale om, hvad din 

yndlingsfarve er. 

Colours and Numbers - 

Forløb - Engelsk 

indskoling - Alinea 

Kig dig omkring: Der er tal 

og farver overalt! Nu skal du 

lære nogle af dem på engelsk. 

49 The Corner Game 

 

• har du kendskab til enkle 

kommandoord  

• kan du forstå en instruktion 

• har du kendskab til farver og talord 

fra 1-15. 

The Corner Game - 

Forløb - Engelsk 

indskoling - Alinea 

I denne korte aktivitet skal I 

op af stolen og lege med tal, 

forskellige farveord og 

kommandoer.  
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50 Temauge – jul 

51 Christmas    

1-2 The Calendar 

 
• ved ud, hvad ugedagene hedder på 

engelsk 

• ved du, hvad månederne hedder 

• kan du fortælle, hvilken dag det er i 

dag og i morgen 

• kan du tale om, i hvilken måned I 

har fødselsdag. 

The Calendar - Forløb - 

Engelsk indskoling - 

Alinea 

Tid er en mærkelig størrelse. 

Men navnene for ugerne og 

månederne er egentlig lige til 

at gå til. 

3-5 I like to... • kan du nogle nye, engelske 

udsagnsord. Det er ord, som 

beskriver, hvad du kan gøre. 

• kan du fortælle, om du kan lide 

eller ikke lide at gøre nogle 

bestemte ting. 

I like to... - Forløb - 

Engelsk indskoling - 

Alinea 

Det er egentlig meget 

praktisk at kunne fortælle, 

hvad man kan lide at lave, og 

hvad man ikke kan lide at 

lave. Synes du ikke? 

6 Showtime – temauge 

7 Vinterferie 

8-9 The Weather 

 
• kan du nogle engelske vejrord 

• kan du spørge, hvordan vejret er 

• kan du fortælle, hvordan vejret er. 

The Weather - Forløb - 

Engelsk indskoling - 

Alinea 

Sol eller regn? Varmt eller 

vådt? I dette forløb lærer du 

at tale om vejret. 

10-13 Clothes 

 
• kan du fortælle, hvilket tøj du godt 

kan lide at have på 

• kan du fortælle, hvilken slags tøj du 

har 

• kan du tale med andre om deres tøj. 

Clothes - Forløb - 

Engelsk indskoling - 

Alinea 

Vi har det på hver dag, men 

hvad hedder bluse, bukser og 

t-shirt egentlig på engelsk? 

I dette forløb lærer I at 

fortælle om jeres tøj. 

13 Temauge 

14 Påskeferie 

15-20 Food 

 
• kender du en masse madord på 

engelsk 

Food - Forløb - Engelsk 

indskoling - Alinea 

Hamburger, spaghetti og 

pizza - du kender sikkert en 
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• kan du fortælle andre, hvad din 

yndlingsmad er 

• kan du snakke om mad med dine 

klassekammerater. 

masse madord på engelsk 

allerede! I dette forløb lærer 

du endnu flere. 

21-24 My Body 

 
• kan du en masse kropsord på 

engelsk. 

• kan du tale om, hvor mange der er 

af noget. 

• kan du nogle traditionelle, engelske 

sange. 

My Body - Forløb - 

Engelsk indskoling - 

Alinea 

"Hoved, skulder, knæ og tå 

..." 

Du kender ordene på dansk, 

men nu skal du lære 

kropsordene på engelsk!  

25 Klasselæreruge 

 Sommerferie 
 

Der tages forbehold for ændringer 

Undervisningen følger i øvrigt de vejledende Fælles Mål fra Undervisningsministeriet 
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