BUGÅRDEN UNGDOMSSKOLE
ENGELSK FORDYPNING 8.TRINN
Uke 34 Presentasjon, bli kjent
Læringsmål:
Bli kjent med hverandre , læreverket og fagplanen.

Uke 35 – 42 Being Young
Kompetansemål:
Formidle egne opplevelser av musikk og film.
Produsere skriftlig arbeid.
Jobbe med ulike teksttyper,
Jobbe med enkle oversettelser.
Uttrykke seg muntlig og skriftlig om et selvalgt tema
Læringsmål:
Lese og forstå tekst.
Skrive korte tekster.
Finne tema og budskap i film.
Finne gode språklige oversettelser av norsk og engelsk.
Uttrykke seg muntlige om ulike temaer.

Uke 43-50
Kompetansemål:
Lese og presentere et utvalg selvalgt sakprosa.
Formidle egne opplevelser av musikk og film.
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Jobbe med ulike teksttyper og enkle oversettelser.
Læringsmål:
Lese og forstå ulike tekster fra læreboka.
Lytte til og analysere/forstå sangtekster
Se serie/film og diskutere ulike virkemidler som skaper spenning.
Jobbe med sakprosa, dikt, sangtekster og fortellende tekster.
Lære om amerikansk tradisjon - Halloween

Uke 51 – 6 : Let’s Cook
Kompetansemål:
Formidle egne opplevelser av musikk og film.
Produsere skriftlig arbeid.
Sammenligne nettsteder og kilder.
Ta utgangspunkt i tekster som gjenspeiler kultur og samfunn i engelskspråklige land og
presentere eget samfunn.
Bruke digitale verktøy.
Presentere eksempler på forskjeller mellom ulike varianter av engelsk.
Læringsmål:
Jobbe med oppskrifter på engelsk. Sammenligne norsk og engelsk
Bli kjent med britisk og amerikansk mattradisjon.
Opparbeide seg et matrelatert vokabular.

Uke 6-13: To the Extreme
Kompetansemål:
Presentere ordspråk og billedlige uttrykk på engelsk og sammenligne med eget morsmål.
Sammenligne ord og grammatiske former i skriftlig og muntlig engelsk.
Jobbe med enkle oversettelser.
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Formidle egne opplevelser av film.
Læringsmål:
Lese og forstå tekst.
Skrive korte tekster, oversette.
Lære om spenningsskapende virkemidler i film.
Bruk digitale verktøy til å presentere et tema.

Uke 14-25 History Talks
Kompetansemål:
Presentere ordspråk og billedlige uttrykk på engelsk og sammenligne med eget morsmål.
Sammenligne ord og grammatiske former i skriftlig og muntlig engelsk.
Jobbe med enkle oversettelser.
•
•

sammenlikne nettsider med hensyn til informasjonsverdi og design
sammenligne og vurdere kritisk ulike engelskspråklige kilder i forhold til innhold, opphavsrett
og personvern
Læringsmål:
Lese og forstå tekst.
Vurdere kilders informasjon.
Bruke film til å få en bedre forståelse av en hendelse.
Vite hvordan filmer endrer litt på historien eller utdyper enkelte hendelser.
Opparbeide kritisk sans til det man ser, leser og hører.

