
3.klasse, engelsk, Christine Amalie Vestergaard  
 

Side 1 af 4 
 

 

Uge Emne Mål Bemærkninger 

32 Skolestart  Velkommen til engelsk i 3. 

klasse 

33 My family 

 

Hvor bor du, 

hvem bor du 

sammen med, og 

hvilke sprog kan I 

tale hjemme hos 

jer? Og hvordan 

holder I 

fødselsdag? 

When you have finished the 

course: 

• kan du tale om, hvor du 

bor og med hvem. 

• kan du tale om, hvor din 

familie er fra, og hvilket 

sprog de taler. 

• kan du fortælle om at 

holde fødselsdag. 

 

34 My family  Fælles forældremøde – onsdag  

35 My family  Åben Kaserne arrangement 

36 Lejrskole 

37 Friends 

 

Har du nogen 

gode venner? Og 

hvad er en god 

ven egentlig? 

When you have finished the 

course: 

• Når du er færdig med 

forløbet: 

• kan du beskrive en person 

• kan du fortælle om en god 

ven 

• kan du samtale om, hvad 

det er at være en god ven. 

 

38 Friends   

39 Friends  Fagdag: Vikingerne, tirsdag 

40 Friends   

41 Temauge – bevægelse  

42 Efterårsferie 

43 Halloween  

 

October 31st is 

Halloween. It is 

spooky, but also 

fun. 

When you have finished the 

course: 

• know about the 

American tradition of 

Halloween 

• can do a short 

presentation about 

Halloween 

 

44 Guy Fawkes 

Night 

 

Alle briter kender 

Guy Fawkes 

Night. Gør du? 

When you have finished the 

course: 

• ved du, hvem Guy Fawkes 

var 

• ved du, hvad han er kendt 

for 

• ved du, hvordan briterne 

fejrer Guy Fawkes Night 

 

Fagdag: Halloween, Mandag 
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45 Guy Fawkes 

Night 

  

46 A day in my life 

 

I dette forløb vil 

du lære at 

beskrive din dag 

med flere ord og 

tale med andre 

om, hvilke 

aktiviteter og 

rutiner man kan 

have på en uge. 

When you have finished the 

course: 

• kan du bøje nogle 

udsagnsord fra nutid til 

datid. 

• kan du skrive om din dag. 

• kan du tale med andre om, 

hvad du gør og laver hver 

dag. 

 

Fagdag: FN’s verdensmål, 

tirsdag 

47 A day in my life   

48 Christmas 

 

Hvad spiser 

englændere 

juleaften? Og 

kender du 

traditionen med at 

skrive julekort til 

sine bedste 

venner? 

Lær alt muligt om 

jul på engelsk i 

dette forløb. 

When you have finished the 

course: 

• kender du en masse 

engelske ord om jul 

• kan du lave en 

ønskeseddel til julemanden 

• kan du skrive et julekort 

• ved du, hvad englændere 

spiser juleaften. 

 

Fagdag: klippeklistre, onsdag 

49 Christmas   

50 Temauge - jul 

51-52 Juleferie 

1 Free time 

 

Hvad laver du og 

dine kammerater i 

jeres fritid? 

When you have finished the 

course: 

• Kan du fortælle om dine 

fritidsaktiviteter. 

• Kan du tale med andre 

om, hvilke aktiviteter I 

begge kunne tænke jer at 

prøve. 

• Kan du danse line dance! 

 

2 Free time  Fagdag: Uge 6, fredag 

3 Free time   

4 Free time   

5 Showtime 

6 

7 Vinterferie 

8 Shopping 

Hvor finder jeg 

mælken? Hvad 

koster den? 

When you have finished the 

course: 

Fagdag: Fastelavn 0.-6, 

mandag 

Forældredag, fredag 
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Og hvad siger 

man egentlig, når 

man gerne vil 

betale for noget? 

 

I dette forløb 

lærer du, hvad du 

kan sige på 

engelsk, når du er 

ude at shoppe. 

• kan du spørge om vej i en 

butik eller et 

shoppingcenter. 

• kan du fortælle, hvad du 

leder efter i en butik. 

• ved du, hvad man siger, 

når man betaler for noget. 

 

9 Shopping   

10 Shopping   

11 Shopping   

12 Shopping   

13 Temauge - krea 

14 Påskeferie 

15 Dogs in school 

 

Er du også lidt 

genert, når du 

skal læse højt? 

Nogle børn har en 

helt særlig ven, 

der hjælper dem, 

når de skal øve 

sig i at læse! 

When you have finished the 

course: 

• ved du, hvordan en hund 

kan hjælpe børn i skolen? 

• kan du fortælle på engelsk, 

om du kunne tænke dig en 

læsehund? 

 

2.påskedag – mandag 

16 Dogs in school   

17 School 

 

Skolen. Du er der 

næsten hver dag, 

men hvad hedder 

penalhus egentlig 

på engelsk? Og 

hvordan fortæller 

man nogle fra et 

engelsktalende 

land om sine fag, 

og om sin 

skoledag? Det 

lærer du i dette 

forløb.  

When you have finished the 

course: 

• kan du en masse engelske 

ord om at gå i skole 

• kan du tale om et skema 

og skolens fag 

• kan du samtale om at gå i 

skole. 

 

Fagdag: Det gamle Rom, 

fredag 

18 School  Store Bededag fredag 

19 School  Fagdag: udflugt, torsdag 

20 School  Kristi Himmelfartsdag – 

torsdag 

Fri - fredag 

21 After school 

 

When you have finished the 

course: 
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What do you do 

after school? Get 

ready to meet 

Manuela and her 

classmates and 

learn what they 

do after school. 

• can use some activity 

verbs 

• can use chunks like "I like 

to ..." and "I have to ..." 

• can ask questions 

 

22 After school  2.pinsedag - mandag  

Fagdag: Pinseudstilling, 

torsdag 

Klasselærerdag - fredag 

23 After school   

24 After school   

25 Temauge/sidste uge inden sommerferien 

 

Eleverne får udleveret et engelsk arbejdshæfte 

Undervisningen tager udgangspunkt i følgende materialer: 

- Alineas engelsk forløb for 3.klasse  

- Let’s do it for tredje 

Yderligere bruger vi materialer fra  

- sprogtip.dk  

 

Der tages forbehold for ændringer 

Undervisningen følger i øvrigt de vejledende Fælles Mål fra Undervisningsministeriet 

 

 


