BUGÅRDEN UNGDOMSSKOLE
ÅRSPLAN 10.TRINN
FAG: ENGELSK

UKE 34-37 The UK Today (Chapter 3)
Kompetansemål:


Drøfte levesett, historie, geografi i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge



Drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster frå engelskspråklige land.



Lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og
kulturelle uttrykksformer.



Øke vokabular



Lese og lytte til tekst



Snakke engelsk



Lære grammatikk

Læringsmål:


Bli kjent med Storbritannia/USA og kjennetegn ved språket



Beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner



Forstå muntlige og skriftlige tekster
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Uttrykke seg muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng



Bruke og kjenne til mønstre for rettskriving, ordbøyning, setnings- og tekstbygging

UKE 38-46 The USA today (Chapter 5)
Kompetansemål:


Drøfte levesett, historie, geografi i USA.



Drøfte levesett og omgangsformer i engelskspråklige land.



Drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster.



Øke vokabular



Skrive forskjellige typer engelske tekster.



Lese og lytte til tekst



Snakke engelsk



Lære grammatikk

Læringsmål:


Bli kjent med USA og kjennetegn ved språket



Beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner



Forstå muntlige og skriftlige tekster



Uttrykke seg muntlig og skriftlige med en del presisjon, flyt og sammenheng
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Bruke og kjenne til mønstre for rettskriving, ordbøyning, setnings- og tekstbygging



Kjenne til matematiske uttrykk på engelsk.

UKE 47- 4 Around the world (Chapter 2) (Our English Speaking world / The
Commonwealth)
Kompetansemål:


Drøfte kultur og historie i engelskspråklige land.



Samtale om og formidle aktuelle og faglige emner.



Øke vokabular



Lese og lytte til tekst



Snakke engelsk



Skrive forskjellige typer tekster på engelsk



Lære grammatikk

Læringsmål:


Bli kjent med engelskspråklige land og kjennetegn ved språket



Beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner



Forstå muntlige og skriftlige tekster



Uttrykke seg muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng



Bruke og kjenne til mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging
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UKE 5-11 Choices (Chapter 6)
Kompetansemål:


Drøfte ulike typer litterære tekster fra engelskspråklige land



Øke vokabular



Lese og lytte til tekst



Samtale om og formidle aktuelle og faglige emner



Snakke engelsk



Skrive forskjellige typer tekster på engelsk



Grammatikk

Læringsmål:


Beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner



Forstå muntlige og skriftlige tekster



Uttrykke seg muntlig og skriftlige med en del presisjon, flyt og sammenheng



Kjenne til engelske målenheter.



Bruke og kjenne til mønstre for rettskriving, ordbøyning, setnings- og tekstbygging

UKE 12 – 23 Relations (Chapter 1) (Shakespeare)
Kompetansemål:


Drøfte ulike typer litterære tekster fra engelskspråklige land
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Øke vokabular



Lese og lytte til tekst



Snakke engelsk



Grammatikk

Læringsmål:


Lese ukjent tekst, drøfte sjangertrekk, tolke innhold og tema



Beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner



Forstå muntlige og skriftlige tekster



Uttrykke seg muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng



Bruke og kjenne til mønstre for rettskriving, ordbøyning, setnings- og tekstbygging

