PP i engelska åk 2

Följande förmågor och centralt innehåll ligger till grund för arbetet i engelska i åk 2:
Du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:
-förstå och tolka innehållet i talad engelska
-formulera sig och kommunicera i tal
-använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd

Centralt innehåll:
-Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
-Intressen, personer och platser.
-Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
-Enkla instruktioner och beskrivningar.
-Olika former av enkla samtal och dialoger.
-Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
-Sånger och ramsor.
-Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
-Enkla presentationer.
-Enkla beskrivningar och meddelanden.
-Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Du kommer att få lära dig:
-namnge färger, siffror, djur, kroppsdelar, skolsaker, veckodagar, familjemedlemmar mm
-olika hälsningsfraser
-presentera dig själv (namn, ålder, var du bor, din familj)
-enkla dialoger (frågor och svar om namn, ålder, hur man mår, var man bor, hur mycket klockan är)
Vi lär oss genom att sjunga och göra ramsor tillsammans. Vi tittar på filmer och arbetar med olika
arbetsblad. Vi tränar olika dialoger och provar att spela upp för varandra.

Självbedömning
Det här klarar jag
Det här klarar jag ibland
Det här klarar jag inte

Jag kan namnge färgerna på
engelska

Jag kan räkna till 20 på
engelska.
Jag kan namnge talen 0-10 på
engelska

Jag kan hälsa på olika sätt
på engelska

Jag kan veckodagarna på
Jag kan namnge

engelska

-några djur
-några kroppsdelar
-några skolord
-familjemedlemmar
på engelska

Jag kan presentera mig på
engelska. (Namn och ålder)

Jag kan föra en enkel dialog
på engelska. (Fråga och svara
om namn, ålder, hur man mår,
var man bor, klockan)

Lärarbedömning
Engelska åk 2
På väg mot
godtagbar
nivå

Godtagbar
nivå
(utifrån den
aktuella
årskursen)

Du kan namnge färgerna
Du kan namnge veckodagarna
Du kan ramsräkna från 1-20
Du kan namnge talen 0-12
Du kan namnge några djur,
kroppsdelar, skolsaker
Du kan olika hälsningsfraser
Du kan presentera dig på engelska
(namn, ålder)
Du kan föra en enkel dialog, ställa
frågor och svara på frågor

Högre nivå

Lärarens kommentar

