Årsplan 7. Klasse 2017/ 18
August- September
Fairy Tale –fortsat- (7 lektioner)
• Elev Præsentation (2 lektioner)
• Resten af emnet.
• Træningsøvelse (A Facebook Chat)
• Træningsøvelse (Adjectives 7.1)
• Prøve i Fairy Tale
September
Communication Strategies (5 lektioner)
Eleverne træner forskellige kommunikationsstrategier og leger diverse
sproglege. Formålet med forløbet er således at gøre eleverne mere trygge ved
at tale engelsk, at gøre deres sprog mere flydende og at give dem værktøjer,
som kan benyttes, når kommunikationen fejler.
• Træningsøvelse (Adjectives 7.2)
• Træningsøvelse (Adjectives 7.3)
Oktober
Henry VIII (9 lektioner)
I dette forløb arbejder eleverne med den drabelige historie om Henry VIII.
Eleverne får indblik i britisk historie med særligt fokus på forholdet mellem
mænd og kvinder i renæssancen.
Grammarama (8 lektioner)- (studietur)

November
Grammarama (8 lektioner- fortsat)
Formålet med dette forløb er, at eleverne arbejder med grundlæggende
grammatiske regler og strukturer. Der er fokus på leg, samtale og vidensdeling
i forløbet. Da eleverne arbejder meget selvstændigt og selv skal videreformidle
de grammatiske regler, er det vigtigt, at de løbende aflægger rapport til
læreren, så denne kan fange eventuelle misforståelser.
• Træningsøvelse (Adjectives: Comparison 7.1)
• Flere Træningsøvelser
• Prøve i Grammar + Henry VIII

November/ December
Crime Investigator (12 lektioner)
I dette forløb arbejder eleverne med forskellige krimihistorier, og sidst i
forløbet skal de opklare deres egen sag. Formålet er, at eleverne får indblik i
genretræk ved krimilitteratur, og at de bruger læsestrategier til at finde
information i en tekst og bliver i stand til at videregive denne information.
• Prøve/ Præsentation
Januar
Funny, Funny Memes (13 lektioner)
I dette forløb skal eleverne arbejde med netiketteregler og memes. De skal se
på både positive og negative aspekter af virale medier og lære selv at tage del i
memebaseret kommunikation på en god måde.
• Træningsøvelser

Februar
Art in the Streets (8 lektioner)
I dette forløb arbejder eleverne med street art og trash art. De skal undersøge
og sammenligne de to kunstformer og selv lave et kunstværk inden for genren.
• Producere kunstværk
• Træningsøvelser
Marts
Media- Films- Introduction- Horror (ca. 4 lektioner)
• Læs Introduction
• Læs Horror
• Read/ watch
• Lav de første 4 aktiviteter
Media- Films- Film Noir (ca. 2 lektioner)
• Læs Film Noir
• Vis en trailer som eksempel
• Lav den første aktivitet
Media- Films- Westerns (ca. 2 lektioner)
• Læs Westerns
• Vis en trailer som eksempel
• Lav den første aktivitet
• Aktivitet: vis en eller flere film/ brudstykker i de 3 film genre- stil elever
spørgsmål til besvarelse og skriv en Summary!
• Træningsøvelser
• Prøve/ evalueringsopgave: ”Great Hollywood Movies”
April
Adolescence (9 lektioner)
Eleverne får sat engelske ord og begreber på en masse af de ting, der er på spil

i livet som teenager. Formålet er at motivere eleverne til masser af samtale på
engelsk, men med udgangspunkt i andres problemstillinger.
• Træningsøvelser
• Prøve
Maj/ Juni
Star Wars (7 lektioner)
I dette forløb skal eleverne tale og lytte med udgangspunkt i Star Warsuniverset og finde deres indre Star Wars-karakter.
The Future (8 lektioner)
I dette forløb arbejder eleverne med fremtiden og science fiction. I den
forbindelse skal de øve sig på at skrive i fremtid.
• Træningsøvelser
• Prøve i maj

