Lokal kursplan i engelska för Alsalamskolan
Mål år 1
Eleven ska ha viss kunskap om



Att det pratas engelska i olika länder
Enkla fraser och uppmaningar

Eleven ska kunna





Härma engelska språkljud
Uttala och stava de engelska orden för olika färger
Uttala och stava de engelska räkneorden 1-10
Aktivt delta i ramsor och barnvisor

Mål år 2
Eleven ska kunna











Uttala engelska språkljud
Bygga upp ett muntligt ordförråd ur närmiljön, t ex familjen, skolan, olika djur
Veckodagar, månader, årstider och väder muntligt
Uttala och stava räkneorden 1-20
Delta i enkla rim, ramsor och sånger
Följa en enkel muntlig instruktion
Läsa och förstå enkla fraser t ex frågor, påståenden och uppmaningar
Några engelskspråkiga länder
Muntligt och skriftligt beskriva en bild på ett enkelt sätt
Läsa och förstå en enkelt beskrivning

Mål år 3
Eleven ska ha viss kunskap om


Några traditioner i olika engelskspråkiga länder

Eleven ska kunna







Läsa enkla texter tyst och högt i kör och enskilt
Uttala enkla fraser, påståenden och uppmaningar
Föra en mycket enkel dialog med frågor och svar
Uttala det engelska alfabetet
Muntligt vokabulär för kläder, kroppsdelar och mat
Klockans hela och halva timme





Förstå tydligt talad engelska i olika sammanhang och media
Göra en enkel muntlig presentation av ett för eleven välkänt ämne
Skriva enkla, korta meddelanden

Mål år 4
Eleven ska ha viss kunskap om



En engelsk ordboks användningsområden
Några fasta språkliga uttryck (t ex artighetsfraser och hälsningsfraser)

Eleven ska kunna











Läsa enkla texter tyst och högt samt återge innehållet
Räkneorden 1-100 i tal och skrift
Säga enkla fraser med korrekt uttal
Delta i sång
Delta i enkel dialog och samtal kring för eleven närliggande ämnen
Enkla ord och fraser i tal och skrift
Veckodagar, månader, årstider och väder i tal och skrift
Kroppsdelar, mat kläder och djur i tal och skrift
Förstå, ta till sig och återge innehållet i film och dramatiserade berättelser för barn och
unga
Några engelskspråkiga länder med flagga, huvudstad och traditioner, mat eller annat
typiskt för landet

Mål år 5
Eleven ska ha viss kunskap om


Ordningstalen 1-31

Eleven ska kunna












Något om vardagslivet i engelskspråkiga länder, och kunna jämföra med Sverige
Förstå, ta till sig och återge innehållet i enklare tal och skrift
Själständigt eller i grupp utföra enklare muntliga uppgifter
Berätta om sig själv och om en kompis
Delta i enkla samtal om vardagliga ämnen och händelser
Göra sig förstådd i tal och skrift
Klockan i tal och skrift (hela klockan)
Reflektera över den egna inlärningen och språkförståelsen
Använda en engelsk ordbok
Några fasta uttryck
Uttrycka åsikter om för eleven närliggande ämnen

Mål år 6
Eleven ska kunna













Förstå en enkelt berättad text om ett för eleven känt ämne och därefter återberätta
handlingen i stora drag i presens
Förstå och fälja en enkel instruktion som t ex att berätta vägen till en plats utifrån en
enkel karta
Aktivt föra ett enkelt samtal men en eller flera personer om ett känt ämne, t ex om sin
familj, bostad eller skola
Muntligt berätta om ett engelsktalande land
Skriva en sammanfattning av en läst text
Skriva ett enkelt brev om sig själv, sin skola, sina kamrater, sina intressen och sin familj
Själv välja ut ord ur en text oxh översätta dessa med hjälp av ordbok
På egen hand eller tillsammans med andra planera, söka information på t ex internet och
genomföra en enkel presentation av ett välbekant ämne, t ex en kändis, både muntligt
och skriftligt samt efteråt kunna ställa frågor till åhörarna om ämnet
Uttrycka åsikter och känslor muntligt och skriftligt
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker
till
Uttrycka sig i tal och skrift med ett målande språk, för att förtydliga oc berika
kommunikationen

