Pedagogisk planering Engelska

Årskurs 3

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:






förstå pratad engelska
läsa och förstå engelsk text
prata engelska
skriva engelska
våga använda engelska i tal och skrift

Syfte och centralt innehåll


Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter



Formulera sig och kommunicera i tal och skrift



Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd

Metoder och arbetssätt
Vi kommer att arbeta med:





vardagsnära ord, t ex färger, kroppsdelar, mat och dryck, djur, veckodagarna
att presentera sig själv
dialoger med vardagsnära fraser, t ex Good morning, My name is..., I can see a.....
engelska sånger och ramsor






engelska lekar och spel
att läsa enkel engelsk text
att skriva ord och meningar som är bekanta för eleverna på engelska
titta på engelskspråkiga program

Bedömning sker utifrån:
Jag kommer att bedöma din förmåga att:




förstå talad och skriven engelska
prata och skriva på engelska
göra dig förstådd för en engelsktalande person (språkliga strategier)

Jag kommer också att titta på i vilken utsträckning du:



engagerar dig och tar ansvar för ditt lärande
klarat olika diagnoser och test vi gör under året
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Ämne: Engelska år 1-3

Elevens namn:

Förmåga

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Förstå och tolka
innehållet i talad
engelska och i
olika texter.

Du kan till viss
del/med stöd förstå
enkla ord när någon
pratar lugnt och
tydligt om saker du
känner till.

Du kan förstå några
enkla ord och
meningar när någon
pratar lugnt och
tydligt om saker du
känner till.

Du kan till viss
del/med stöd förstå
enkla ord i texter som
handlar om saker du
känner till.

Du kan förstå några
enkla ord och
meningar i texter som
handlar om saker du
känner till.

Du kan förstå flera
enkla ord och
meningar när någon
pratar lugnt och
tydligt om saker du
känner till.
Du kan förstå flera
enkla ord och
meningar i texter som
handlar om saker du
känner till.

Du kan till viss
del/med stöd följa
enkla muntliga
instruktioner.

Du kan följa några
enkla muntliga
instruktioner.

Du kan följa flera
enkla muntliga
instruktioner.

Du kan följa några
enkla instruktioner

Du kan följa flera

Du kan till viss

Att utveckla

Formulera sig och
kommunicera i tal
och skrift.

del/med stöd följa
enkla instruktioner
som du läser.
Du kan till viss
del/med stöd säga
enkla ord som går att
förstå.

som du läser.

enkla instruktioner
som du läser.

Du kan säga några
enkla ord och
meningar som går att
förstå.

Du kan säga flera
enkla ord och
meningar som går att
förstå.

Du kan till viss
del/med stöd ställa
och svara på enkla
frågor när du pratar
med andra.

Du kan ställa och
svara på några enkla
frågor när du pratar
med andra.

Du kan till viss
del/med stöd skriva
enkla ord.

Reflektera över
livsvillkor,
samhällsfrågor och
kulturella
företeelser i olika
sammanhang och

Du kan till viss
del/med stöd, på
svenska, berätta något
om hur man lever och
vad man gör i länder
där man pratar

Du kan skriva några
enkla ord och
meningar.

Du kan berätta något
om hur man lever och
vad man gör i länder
där man pratar
engelska.

Du kan ställa och
svara på flera enkla
frågor när du pratar
med andra.
Du kan skriva flera
enkla ord och
meningar.
Du kan berätta mera
om hur man lever och
vad man gör i länder
där man pratar
engelska.

delar av världen
där engelska
används.

engelska.

