Mit barn skal have
Engelsk

- en forældrefolder om engelsk i indskolingen
og på mellemtrinnet
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Engelsk er vigtigt
På Biersted Skole starter eleverne med engelsk i 1.
klasse. Den tidlige sprogstart skal være med til at
skabe nysgerrighed, så tone og udtale stimuleres og
herved udvikler den sproglige glæde og selvtillid hos
eleverne. Det handler om at gøre klasserummet til et
trygt, positivt og aktivt fællesrum for kreativ
indlevelse og tilegnelse.
Klassesprog
Et centralt element i sprogundervisningen er, at
læreren primært anvender engelsk som
kommunikationssprog i engelsktimerne. Læreren tilpasser
sit sprog til aldersgruppen og med mimik, kropssprog
samt støtte i konkret materialer gøres undervisningen
forståelig for eleverne. Dette gøres dels for at
eleverne hører så meget engelsk som muligt, men også
for at lære dem om vigtige høflighedsfraser og
tiltaleformer.
Indskoling
Hovedvægten her ligger på den mundtlige kommunikation
og opbygningen af elevernes ordforråd. Aktiviteterne i
undervisningen er legeprægede med rim og rytme, og
bygger på elevernes erfaringer fra danskundervisningen.
For at kunne drage nytte af elevernes viden om engelsk
og for at kunne motivere til sproglig nysgerrighed, er
emnerne i faget virkelighedsnære og konkrete;
eksempelvis My Classroom, Numbers, Colours, Animals.

3

Mellemtrinnet
På mellemtrinnet er der fokus på elevernes hverdag og
interesseområder. Gennem mundtlig og skriftlig
kommunikation videreudvikles deres
kommunikationsfærdigheder og sproglig bevidsthed, så
eleverne bliver i stand til at:
X Deltage i kortere samtaler og give sammenhængende
fremstilling af almindelig situationer og emner på
engelsk
X Kan forstå og skrive i forskellige genre på engelsk
X Indgå i enkle kulturmøder ved
brug af forskellige medier
Der arbejdes bl.a med emner som:
X sport/free time
X pets
X school life in England
X traditions
X Cities: London, New York
Hvordan kan du støtte undervisningen?
Som forældre spiller du en vigtig rolle i dit barns
sproglige udvikling og kan støtte undervisningen på
mange måder. Fx kan du:
X bruge faste fraser, som dit barn har lært i skolen
X Sætte engelske navneskilte på ting i hjemmet
X bruge engelsk, når du er på ferie med familien
X afsætte tid hver uge til at træne sjove læringsspil
(se links)
X snak om hverdagsting fx...how was your school day?,
what did you do at your friend’s house?, ( på dit
værelse eller andet rum i huset)What do you see?, what
color is it?...
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LINKS, APPS OG GODE IDÉER
- Ideer til træning af engelsk
Apps indskoling
X Rhyming words (gratis)
X Fun english (gratis)
X Collins big cat (gratis)
Ordforrådstræning
www.gamestolearnenglish.com
www.eslgames.com
www.babadum.com
www.digipuzzle.com
Sætningsopbygning
www.gamestolearnenglish.com
Forståelsesopgaver og grammatikøvelser
www.gamestolearnenglish.com
www.en.iscollective.com (videolessons)
www.5minuteenglish.com (lytteopgaver)

