Friends 1–2
Fokus

Innhold

Læringsmål

1 Hello!
2 Good morning!

Hilse
Hilse

Hilse
Hilse

3 What's your name?

Hilse, stille og svare på enkle
spørsmål
Forstå og bruke "her name" og "his
name"
Sang om å hilse på noen
Hilse, høflighetsuttrykk

hello, hi, goodbye, bye
good morning, good afternoon, good
evening, good night
what's your name, my name is,
introdusere noen
his, her, eiendomsord
hello, how are you, I'm fine
hello, hi, nice to meet you, my name
is, how are you

Sang
Hilse

tall, spill
I'm in class one, class, I am, we are,
lyttetrening
telefonnummer, tall, spill
how old are you, he is, she is, alder
sang, tall
favourite, number, he is, she is, tall,
alder

Tall
Tall

Kapittel

Modul 1: Hello, goodbye!

4 Her name’s Lucy.
5 Hello, Alex!
6 Nice to meet you!

Spørsmål
Forstå ord

Modul 2: Numbers 1‐10
7 Blast off!
8 I’m in Class 1.

Tall fra 1‐10
Tall fra 1‐5

9 What’s your phone number?
10 I’m six years old.
11 Ten fat sausages
12 What's your favourite number?

Spill om tall
Enkle dialoger om alder
Sang om tall
Spørsmål om navn, alder, favorittall
m.m.

Tall
Enkle dialoger
Sang
Spørsmål

Modul 3: Where are you
from?
13 I'm from England.
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Dagligliv i England og USA

England, America, where are you
from, nasjonalitet

Engelskspråklig land

14 Where are you from?

Sang om nasjonalitet

15 Are you from America?

Spørsmål om nasjonalitet og bosted

16 Where’s she from?

Enkle dialoger om bosted

17 Are you from planet Z?

Stigende og fallende intonasjon

18 This is me!

Lese enkle setninger om personalia

where, sang, nasjonalitet, spørsmål,
svar
England, America, nasjonalitet, by,
England, USA, korte svar
where are you from, spørsmål, svar,
personlig pronomen
stigende intonasjon, fallende
intonasjon, spørsmål, svar, personlig
pronomen
name, class, age, personalia

Sang
Spørsmål
Enkle dialoger
Språklyder

Lese setninger

Modul 4: Colours
19 Where's the colour blue?

Sang om farger

20 What colour is your desk?

Forstå og bruke navn på farger

21 Is the computer pink?

Ja/nei‐spørsmål

22 This isn’t my pencil case.
23 I'm from planet red.

Enkle dialoger om farger og
eiendeler
Forstå og bruke navn på farger

24 What colour's your bag?

Skrive navn på farger

25 Where’s the robot?

Forstå og bruke navn på leker

colour, blue, yellow, green, red,
black, white, memo, farger
colour, what colour is sth?, your;
yes, it is; no, it isn't; red, blue,
yellow, green, black, white, farger,
possessiver
colours, to colour sth, brown, purple,
pink, orange, farger, tegne
this is, this isn't, my, your, colour,
pen, pencil case, ruler, possessiver
planet, colour, red, blue, green,
white, purple, yellow, orange, black,
memo, farger
what colour's your sth?, colour, bag,
computer, black, yellow, red, blue,
farger, stave
where's, here it is, ball, car, lorry,
monster, doll, toys, toy, hangman,

Sang
Forstå ord

Spørsmål
Enkle dialoger
Forstå ord

Skrive ord

Forstå ord
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26 What are these in English?

Setningsmønstre med ordet "these"

27 These footballs are blue.

Setningsmønstre med ordet "these"

28 Are these your cars?

Forstå og bruke eiendomsord

29 Footballs!

Tall fra 1‐5 og flertallsformer

30 Colour the robot purple.

Forstå forskjellen på entalls‐ og
flertallsformer

leker, spill
Queen, Tablet, what are these in
English?, these are, these aren't,
cars, monsters, flertall
colour, these are, these aren't,
aliens, Spaceman, Tablet, plural,
footballs, red, yellow, purple, blue,
green, farger, flertall
are these your?, mine, yours, hers,
his, cars, robots, dolls, possessiver
number, one, two, three, four, five,
footballs, dolls, cars, monsters, tall,
flertall
to colour sth, to draw, drawing,
lorry, balls, robot, singular, plural,
pink, purple, orange, brown, black,
green, farger, entall, flertall

Setningsmønstre

Setningsmønstre

Forstå ord
Tall

Forstå ord
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Friends 3
Fokus

Innhold

Læringsmål

1 Pens over here!

Forstå enkle instruksjoner i skolen

Forstå instruksjoner

2 What's this in English?

Forstå og bruke ord knyttet til skole

3 This is my bag.

Forstå og bruke ord knyttet til skole

4 Is this your book?
5 Tidy up the classroom!

Spørsmål om eiendeler
Sang med klasseromsspråk

6 Poor Robot!

Enkle dialoger på skolen

7 Close the door!

Forstå og lytte til enkle instruksjoner
knyttet til skole

8 Open your books, please!

Forstå og lytte til enkle instruksjoner
knyttet til skole

9 Teddy says stand up!

Barnekultur: leken "Simon says"

10 Can I sit down, please?

Be om tillatelse til å gjøre noe

school, pen, pencil, ruler, teacher,
eraser, instruksjoner
it is, what's this?, pencil, eraser,
exercise book, demonstrativer,
determinativer
where is it?, here it is, bag, pencil
case, exercise book, ruler, eraser,
pen, pencil
my, your, her, his, pencil, possessiver
tidy up, your, pencil, ruler, pen,
imperativ, possessiver, entall, flertall
where's, here it is, my, your,
apostrophe s, bags, ruler,
possessiver, imperativ, entall, flertall
listen, look, close the window, open
the door, what's your name?,
imperativ
do sth, please, listen, look, tidy up,
open your books, imperativ,
instruksjoner
stand up, sit down, put your hands
up, up, down, toy, teddy bear,
imperativ, preposisjoner, spill, leker
can I?, yes, of course, up, down, at,
to, sit down, look at, listen to,

Kapittel

Modul 1: The Classroom
Forstå ord

Forstå ord

Spørsmål
Sang
Enkle dialoger

Forstå instruksjoner

Forstå instruksjoner

Forstå instruksjoner

Spørsmål
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11 Put your hand up!

Sang med klasseromsspråk

12 Robot, open the door!

Forstå og lytte til instruksjoner

preposisjoner, instruksjoner
put your hands up, sit down, stand
up, up, down, karaoke, sang,
instruksjoner, kroppsøving,
gymnastikk
listen, look, sit down, put your head
up, can I?, instruksjoner, lytte,
spørsmål

Sang

Forstå instruksjoner

Modul 2: Toys and things
13 What’s in the toy box?

Forstå og bruke ord knyttet til
transportmidler

14 My favourite toy is my kite.

Forstå og bruke uttrykk om
preferanser

15 Where’s my teddy?

Forstå og bruke preposisjoner

16 Where are the pencils?

Spørsmål knyttet til preposisjoner

17 He's under the chair.

Sang om preposisjoner

18 Where's the toybox?

Enkle dialoger med preposisjoner

bike, scooter, plane, boat, kite, toy
box, transportmidler
what's your favourite sth?, toy, toys,
doll, football, kite, teddy bear, robot,
kite, scooter, possessiver
where's, under, behind, on, next to,
in, preposisjoner
where are?, on, next to, in, under,
behind, preposisjoner
where is sth?, he isn't here, karaoke,
preposisjoner, sang
where, look, here, over there,
toybox, toys, doll, robot, bike,
plassering

Forstå ord

Egne interesser
Forstå ord
Spørsmål
Sang

Enkle dialoger

Modul 3: What does it look
like?
19 The house is big.

Sang om adjektiv

20 Biscuit's a small cat.

Forstå og bruke adjektiv

house, car, tree, big, small, short,
tall, sang, adjektiv, størrelse
short, tall, big, small, cat, dog, watch
out, adjektiv, utseende

Lytting og lesing
Forstå ord
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21 The baby's happy.

Forstå og bruke adjektiv

22 The cat's in the house.

Spørsmål med preposisjoner

23 Are you happy, happy, happy?

Sang om adjektiv
Enkel dialog hvor et par bilder
beskrives

24 What's in the picture?

happy, sad, angry, ugly, beautiful,
memo, følelser, adjektiv
where is sth?, behind, under, next
to, on, dog, bird, cat, bilde,
beskrivelse, angi plassering,
preposisjoner
happy, sad, angry, karaoke, sang,
følelser, adjektiv
beautiful, happy, sad, beskrivelse,
farger, størrelse, høyde, utseende

Forstå ord

Spørsmål
Sang
Enkle dialoger

Modul 4: Clothes

Dialoger om egne og andres klær

where is sth?, clothes, coat, dress,
skirt, jumper, hat, shoe, sock, sang,
klær
I'm wearing sth, t‐shirt, glasses,
trousers, coat, shoes, socks, hat,
dress, skirt, klær, samtidsform
doll, teddy, toy, green, blue, hat,
jumper, klær, samtidsform, farger
skirt, t‐shirt, hat, glasses, trousers,
dress, beskrivelse, klær, farger, sang,
spørsmål
trousers, coat, jumper, glasses, hat,
beskrivelse, farger, klær
Today, I'm wearing…, trousers, t‐
shirt, socks

Sang med presens samtidsform

what are you doing?, standing up,

25 Where’s my coat?

Sang om klær

26 I’m wearing a hat.

Forstå setningsmønstre: presens
samtidsform, å ha på seg

27 Teddy’s wearing blue trousers.

Enkle dialoger om klær

28 Is she wearing red socks?

Ja/nei‐ og hv‐spørsmål om klær

29 I’m wearing a red T‐shirt.
30 My favourite jumper is blue and
white.

Delta i samtaler om klær

Sang

Forstå setningsmønstre
Enkle dialoger

Enkle spørsmål
Delta i samtaler
Enkle dialoger

Modul 5: What are you
doing?
31 What are you doing?

Sang
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32 She’s singing.

Forstå verb i presens samtidsform

33 We’re learning English.

Enkle spørsmål i presens
samtidsform

34 I'm drawing a robot.

Enkle dialoger i presens samtidsform

35 She is dancing!

Sang med presens samtidsform
Enkle spørsmål i presens
samtidsform

36 What are you drawing?

sitting down, presens samtidsform,
sang
drawing, singing, reading, dancing,
writing, listening, presens
samtidsform,
dancing, listening, reading, learning,
writing, drawing, presens
samtidsform
what are you doing?, drawing,
singing, dancing, robot, monster,
ball, lorry, presens samtidsform
listening, sitting, dancing, drawing,
opening, closing, sang, presens
samtidsform
drawing, presens samtidsform,
spørsmål

Forstå ord

Enkle spørsmål

Enkle dialoger

Sang
Enkle spørsmål

Modul 6: The Face
37 This is my face!

Forstå og bruke ord om ansiktet

38 I’ve got blue eyes.

Enkle dialoger om ansiktet

39 Have you got brown eyes?

Enkle spørsmål om ansiktet

40 The monster’s got green hair.

Enkle dialoger om ansiktet

41 This is my mouth!

Språklyder: uttale av "th"

face, ears, eyes, hair, mouth, nose,
memo, ansikt, beskrivelse, utseende,
flertall
face, eyes, hair, to have got, bilde,
ansikt, farger
eyes, hair, to have got, ansikt,
utseende, farger
Monster, ugly, big, small, eyes, hair,
nose, mouth, ears, adjektiv, farger,
utseende
face, ear, nose, mouth, eye, karaoke,
sang, utseende, uttale

Forstå ord
Enkle dialoger
Enkle spørsmål

Enkle dialoger
Språklyder
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42 It's a face!

Skrive ansiktsdeler

face, nose, ear, mouth, hair, eye,
how do you spell sth?, stave, ansikt

Skrive ord

Modul 7: The Body
43 Heads, shoulders, knees and
toes!

Barnekultur: Sangen "Head and
shoulders, Knees and Toes"

44 Touch your toes!

Forstå instruksjoner knyttet til
kroppen

45 Yes, I can!

Enkle spørsmål om kroppen

46 Two big ears, two black eyes,
two big feet ...

Enkle dialoger om kroppen

47 Where are your feet?

Språklydene "t" og "d"

48 Touch your nose!

Barnekultur: Lek tilsvarende
"Kongen befaler!"

arm, eyes, ears, foot, head, knee,
leg, shoulder, toe, memo, kropp,
sang, flertall
put your hand upfeet, arm, eyes,
ears, hand, head, mouth, nose,
shoulder, toes, imperativ,
kroppsøving,
can, yes, I can, no, I can't, arm, back,
knees, nose, shoulders, toes,
imperativ, kroppsdeler
monster, to have got, body parts,
head, eyes, mouth, nose, teeth,
beskrivelse, kroppsdeler, farger
Queen, ticklish, uttale, kroppsdeler,
kroppen, lytteforståelse
listen carefully, nose, toes,
shoulders, to do sth, don't, not to do
sth, imperativ, lytteforståelse,
nektelse

Forstå og bruke det modale
hjelpeverbet "can" og ulike
aktivitetsverb
Forstå og bruke det modale
hjelpeverbet "can" og ulike
aktivitetsverb

can, can't, can you?, yes, I can, no, I
can't, modale hjelpeverb
can, can't, kick a ball, ride a bike,
scooter, draw, swim, dance, sing,
modale hjelpeverb, fritid, sport

Barnekultur

Forstå instruksjoner

Enkle spørsmål

Enkle dialoger
Språklyder

Barnekultur

Modul 8: Yes, we can!
49 Can you dance?

50 I can ride a bike.

Forstå ord

Forstå ord
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51 Can he bounce a ball?

Forstå og bruke det modale
hjelpeverbet "can" og ulike
aktivitetsverb

52 We can speak English.

Lese setninger med det modale
hjelpeverbet "can" og aktivitetsverb

53 I can't swim but I can run.

Enkle setninger og dialoger med
"can" og "can't"

54 You can do it!

Enkle dialoger med "can" og "can't"

basketball, catch a ball, bounce a
ball, jump, ride a scooter, throw,
run, ride a bike, can, can't, sport
can, can't, yes, we can, no, we can't,
speak English, draw, drive, run, catch
a ball, kick, throw, bounce ,
aktiviteter, fritid, sport
can, can't, run, play football, swim,
dance, sing, draw, ride a scooter,
jump, go out, rain, verb, modale
hjelpeverb, sport, fritid
Can, can't, come on, you can do it,
kick the ball, ride a scooter, dance,
play football, jump, swim, sport,
fritid, modale hjelpeverb

Forstå ord

Lese setninger

Enkle dialoger

Enkle dialoger

Modul 9: Animals
55 What’s this animal in English?

Forstå og bruke ord om ville dyr

56 I like cats.

Enkle dialoger om dyr, do/don't

57 Do you like lions?

Enkle dialoger om dyr

58 What’s your favourite animal?

Delta i samtaler om favorittdyr

59 I like butterflies.

Språklyder: stigende og fallende
intonasjon

60 What's this animal?

Lese setninger om dyr

elephant, snake, monkey, lion, bird,
spider, ville dyr
zoo, like, dislike, don't like, birds,
elephants, lions, monkeys, snakes,
spiders, ville dyr
like, don't like, elephant, lion, snake,
monkey, cat, spider, ville dyr
animals, favourite, lions, monkey,
snake, spider, elephant, dyr, ville dyr
spiders, butterflies, lions, tigers,
favourite, like, don't like, favourite,
ville dyr, intonasjon
animals, elephant, ears, spider,
features, small, big, colours, tail,

Forstå ord

Enkle dialoger
Enkle dialoger
Delta i samtaler

Språklyder
Lese setninger

@ CyberBook AS 2015 – www.kunnskap.no
9

legs, climb, be careful, it's got,
favourite, ville dyr
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Friends 4
Kapittel

Fokus

Innhold

Læringsmål

Modul 1: Sports and
hobbies
1 I play tennis.

Forstå og bruke ord om fritid

2 Does he play basketball?

Enkel presens, fritid

3 Do you have a hobby?

Forstå og bruke ord om fritid

4 Do you like swimming?

Forstå og bruke ord om fritid

5 Sing, song, singing

Sang om fritidsaktiviteter

6 What sport do you like?

Samtaler om hva man liker å gjøre i
fritiden

badminiton, basketball, baseball,
hockey, table tennis, tennis, sport
to play sth, computer games, enkel
presens, sport, fritid, presens
hobby, watch TV, listen to stories,
ride a bike, play an instrument,
sport, fritid, lytteforståelse
do you like sth, reading, swimming,
drawing, jumping, memo, enkel
presens,
to like, to love, karaoke, sang,
verbalsubstantiv
sports, hobby, animal, to like sth, to
like, what do you like?, what don't
you like?, sport, hobby, dyr,
verbalsubstantiv, nektelse

forstå ord
forstå setningsmønstre

forstå ord

forstå ord
sang

dagligdagse samtaler

Modul 2: Time
7 Today is Monday.

Forstå og bruke navn på ukedager,
lytte‐ og lesestrategier

8 I play football on Tuesday.

Samtaler om fritid

Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday, Saturday, Sunday,
ukedager, daglige gjøremål, rutiner
how about Monday?, see you on
Friday, want, dager, daglige
gjøremål, enkel presens

forstå ord

dagligdagse samtaler
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9 What do you do after school?

Samtaler om fritid

10 Anna walks to school.

Forstå og bruke navn på
transportmidler

11 The days of the week
12 I can spell the days!
13 I can count to twenty!

Sang om ukedagene
Skrive og stave ukedagene
Forstå og bruke tall fra 1‐20

14 What’s the time?

Forstå og bruke klokka

15 It's ten o'clock.

Samtaler om klokka

16 What time do you get up?
17 Nine or nineteen?

Samtaler om klokka og dagligliv
Språklyder: uttale av tall

18 When do you go swimming?

Bruke lyttestrategier i tekster om
klokka og dagligliv

after school, enkel presens, daglige
gjøremål, fritidsaktiviteter, do/does,
to do
bike, bus, car, walk, go by sth, to get
to somewhere, transportmidler,
enkel presens
Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday, Saturday, Sunday,
weekend, ukedager, sang
stave, dager
plus, minus, tall, regning
what's the time, o'clock, morning,
afternoon, evening, klokka,
tidspunkt, tid på dagen
o'clock, hour, what time is it now?,
klokka, tidspunkt
get up, go to sleep, have lunch,
break, what time do you do sth?,
o'clock, dagligliv, klokka, tid
Tall fra 1‐20
afternoon, evening, morning, daglige
rutiner, ukedager, tidspunkt på
dagen

Bruke lyttestrategier i tekster om
klokka og dagligliv
Bruke lyttestrategier i tekst om
dagligliv

what time does sth start?, o'clock,
busy, get up, get dressed, have
dinner, go to bed, memo, dagligliv,
klokka
where, at home, at school, timeplan,
skole, fritid, daglige rutiner

dagligdagse samtaler

forstå ord

sang
skrive ord
forstå ord

forstå ord
dagligdagse samtaler

dagligdagse samtaler
språklyder

lyttestrategier

Modul 3: My day

19 What do you do every day?
20 We have lunch at school.

lyttestrategier
lyttestrategier
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21 I get up and get dressed.
22 School starts at nine o’clock.
23 Is S stressed?
34 My day

Samtale om dagligliv og rekkefølge
på aktiviteter
Lese setninger om dagligliv og
rekkefølge på aktiviteter
Språklyder: uttale av "‐s" og "‐es" i
enkel presens
Lese tekster om dagligliv og
rekkefølge på aktiviteter

get dressed, go to school, before,
after, now, then, daglige rutiner,
lunchtime, before, after, ukedager,
tidspunkt, klokka
enkel presens, timeplan, fonetikk,
lytteforståelse
after, then, now, o'clock, tid,
tidspunkt, klokka, dager

dagligdagse samtaler
lese
språklyder
lese

Modul 4: Happy Birthday!
25 Happy Birthday!

Bursdagsfeiring

26 Can you come to my party?

Sang hvor Alex inviterer til fest

27 Would you like some birthday
cake?

Høflighetsuttrykk: yes, please/no,
thanks

28 Let’s take a photo!

Forstå og bruke uttrykket "let's"

29 Kim makes a carrot cake.

Språklyder: uttale av /k/ og /t/

30 Birthday song

Bursdagssang

today, happy birthday, here's a
present, birthday cake, party,
kalender, bursdag, fest
can, can't, birthday, bursdag,
ukedager, sang
pizza, cake, ice‐cream, lemonade,
juice, would you like some?, yes,
please, no, thanks, fest, bursdag,
mat, drikke
let's do sth, smile, please, birthday,
imperativ, bursdag, fest
memo, fonetikk, spill, lytteforståelse,
konsonanter,
birthday, happy birthday, presents,
age, bursdag, fest, sang

tradisjoner
sang

høflighetsuttrykk
forstå uttrykk
språklyder
sang

Modul 5: Food
31 Apples and pears

Forstå og bruke navn på frukt

32 Do you like oranges?

Forstå og bruke navn på frukt

fruit, orange, apple, pears, grape,
banana, mango, frukt, spill, mat
fruit, orange, apple, pears, grape,
banana, mango, , do you like?, yes, I
do, no, I don't, memo, frukt, mat,

forstå ord

forstå ord
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33 Would you like an apple?

Høflighetsuttrykk: would you/yes,
please/no, thanks

34 Which flavour would you like?

Høflighetsuttrykk: I'd like/please

35 An orange and an apple

Ubestemt artikkel: a/an

36 Would you like an ice cream?

Bruke lyttestrategier i tekst med
høflighetsuttrykk

37 What’s for dinner?

Forstå og bruke ord om mat

38 Do you like vegetables?

Verb i presens: like, do, doesn't

39 What’s your favourite food?

Forstå og bruke ord knyttet til egne
interesser

40 What would you like to drink?
41 My robot likes carrots and
onions.
42 What would you like?

Høflighetsuttrykk: I'd
like/please/here you are/thank you
Sang om hva man liker å spise
Høflighetsuttrykk: I'd
like/please/here you are/thank you

entall, flertall
fruit, apple, banana, biscuit, mango,
orange, pear, grape, ubestemt
artikkel, frukt, mat
flavour, ice‐cream, lemon,
chocolate, strawberry, coconut,
which would you like?, mat, frukt
fruit, orange, banana, pear, apple,
ice‐cream, flavour, what is it?,
artikler, frukt, mat
flavour, ice‐cream, lemon,
chocolate, strawberry, coconut,
yummy, which would you like?, mat
food, vegetables, carrots, onions,
peas, burgers, bread, chicken, rice,
chips, memo game, mat, grønnsaker,
spill, memo
vegetables, peas, carrots, onions,
yack, like, don't like, fruit, ice‐cream,
grønnsaker, mat, frukt
food, favourite, dinner, pizza, fish,
chips, vegetables, fruit, mat,
grønnsaker
here you are, chocolate cake, what
would you like to eat, sir?,
restaurant, dinner, mat
food, carrots, onions, chicken, rice,
pizza, burgers, karaoke, mat, sang
food, what would you like?, yummy,
I'd like, eat, ice‐cream, grapes, cake,

høflighetsuttrykk

høflighetsuttrykk

forstå setningsmønstre

lyttestrategier

forstå ord

forstå setningsmønstre

forstå ord

høflighetsuttrykk
sang
høflighetsuttrykk
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drink, milk, juice, mat, drikke

Modul 6: There are a lot of
frogs in the pond
43 At the beach

Forstå og bruke ord knyttet til
stranda

44 There are a lot of fish in the sea.

There is/there are

45 Is that your sister?

That/those

46 Whose glasses are these?

Genitiv/whose/eiendomsord

47 The cat with a hat

Forstå hovedinnholdet i rim om dyr

48 Where's the frog?

Bruke lyttestrategier for å lokalisere
dyr

beach, sand castle, sea, fish, shell,
frog, mouse, spill, strand, fritid
there is, there are, a lot of, garden,
farm, trees, animals, sheep, goats,
flowers, cow, bondegård, husdyr
those, that, family, parents,
grandparents, mum, dad, grandpa,
grandma, brother, sister, picture,
beskrive bilde, familie
whose, glasses, guitar, mouse,
genitiv, eiendomsord
poem, rhymes, fairy tale, book,
story, goat, frog, cake, let's, sheep,
dikt, rim, eventyr, bok, dyr, spill
where, here it is, in the field, behind,
next to, farm, animals, goat, sheep,
frog, cow, duck, cat, dyr, bondegård,

forstå ord

forstå setningsmønstre

forstå setningsmønstre
forstå setningsmønstre

forstå rim

lyttestrategier

Modul 7: Animals
49 It's a tiger!

Forstå og bruke ord knyttet til ville
dyr

50 Look at the giraffe.

Forstå og bruke ord knyttet til ville
dyr

51 Has it got big ears?

Has/hasn't/is/isn't/has got

tiger, hippo, giraffe, lizard, crocodile,
ville dyr, memo, spill
zoo, elephant, monkey, giraffe,
hippo, crocodile, neck, legs, ears,
eyes, tail, mouth, teeth, zoologisk
hage, kroppsdeler
big ears, short tail, long trunk, long
tail, favourite, big ears, giraffe,

forstå ord

forstå ord
forstå setningsmønstre
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52 Can you see me?

Forstå og bruke preposisjoner for å
lokalisere dyr og gjenstander

53 It's got very small ears.

Språklyder: lyder som trekkes
sammen på tvers av ordgrenser

54 I'm painting a picture.

Bruke lyttestrategier i tekster om dyr

elephant, monkey, hippo , ville dyr,
zoologisk hage
him, her, us, them, behind, under,
next to, zoo, animals, lion, monkey,
giraffe, personlige pronomen,
preposisjoner, zoologisk hage,
very big, very small, hippo, monkey,
snake, giraffe, it's my turn, zoologisk
hage
picture, landscape, crocodile, fish,
behind, on, next to, dyr,
kroppsdeler, farger, preposisjoner

forstå ord

språklyder

lyttestrategier

Modul 8: Tell me a story
55 Tell me a story.

Forstå hovedinnholdet i eventyr

56 This is a story about flying kites.

Forstå og bruke ord om å lese

57 What happens in the end?

Forstå og bruke ord om å lese

58 What a funny story!
59 I want to paint a picture.

Forstå og bruke ord om å lese
Forstå hovedinnholdet i dikt, w‐
lyden

60 Storytime

Forstå hovedinnholdet i fortelling

story, telling a story, sad, young, old,
fortelling, eventyr, bok, adjektiv
story, book, sad, happy, what's the
story about?, it's about sth, eventyr,
bok, fortelling, spill, memo
book, story, in the end, what
happens in the end?, bok, eventyr,
fortelling
story, book, silly, funny, lovely,
beautiful, brilliant, amazing, in the
end, bok, fortelling, adjektiv, spill
poem, bilde, dikt, beskrivelse, farger,
former
book, story, what happens in the
end, happy, angry, bok, fortelling,
eventyr, lese, følelser, adjektiv

forstå eventyr

forstå ord

forstå ord

forstå ord
forstå dikt

forstå fortelling
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Modul 9: The Alphabet
61 What's the word?

Lytte til og lese enkle ord

62 Can you spell it?

Lytte etter engelske språklyder

63 This is my friend, Kim.

Hilse, høflighetsuttrykk

64 Are you Pat?
65 A, B, C

Spørsmål med "to be"
Alfabetet med sang

66 My name's Sam.

Stave navnet sitt

spelling, badge, boy, girl, flower,
memo, stave
spelling, names, queen, robot, stave,
navn, spørsmål
nice to meet you, hilse, venner,
determinativer, demonstrativer
spørsmål, demonstrativer,
determinativer, hilse
alfabet, stave, lytte, spill, memospill
my name is, alphabet, names, stave,
alfabet, navn

Lese ord
Språklyder
Hilse
Spørsmål
Engelsk alfabet
Stave navn

Modul 10: My new class
67 This is my new class.
68 Can you spell your name?
69 I’m seven years old.

Enkle dialoger om personalia
Stave eget navn
Sang om tall

70 What’s this in English?

Forstå og bruke ord fra skolen

71 P is for pencil!

Sang om å stave
Enkle dialoger om personalia og
skole

72 This is me!

where are you from?, how old are
you?, hilse
hilse, stave, alfabet, navn
how old are you?, alder, telle
book, notebook, pencil cas, pencil,
pen, ruler, eraser, skole
alphabet, pencil, book, desk,
notebook, alfabet, sang, hilse
hilse, possessiver, navn, tall, flertall

Enkle dialoger
Skrive ord
Sang
Forstå ord
Sang
Enkle dialoger
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Friends 5
Kapittel

Fokus

Innhold

Læringsmål

verb, kollokasjoner, e‐post,
enkel presens, negasjon, e‐post
enkel presens, negasjon, nektelse,
spørsmål, sport, fritid
fritid, dagligliv, ukedager
enkel presens, spørsmål, fritid,
fritidsaktiviteter, tid
landskap, natur

forstå ord
forstå setningsmønster

Modul 1: What do you do?
1 You start!
2 Do you write emails?

Forstå og bruke ord knyttet til
fritidsaktiviteter
Presens av "to do"

3 He doesn't play football.
4 What do you do after school?

Presens av "to do" med nektelse
Lyttetrening: fritidsaktiviteter

5 Do you write emails?
6 The world around us
7 I always ride my bike!
8 How often do you go to the park?
9 Tell me…

Lesetrening: fritidsaktiviteter
Forstå og bruke ord: naturen
Forstå og bruke tidsuttrykk: every
day, always, never
Lyttetrening: fritidsaktiviteter
Lyttetrening: fritidsaktiviteter

10 What do you do?

Språklyder: /v/ og /w/

enkel presens, tidsadverbial
presens, tidsadverbial, landskap
dagligliv, fritid, tidsadverbial
karaoke, konsonanter,
lytteforståelse, hobbier,
fritidsaktiviteter, sang

forstå setningsmønster
bruke lyttestrategier
bruke lesestrategier
forstå ord
forstå ord
bruke lyttestrategier
bruke lyttestrategier

språklyder

Modul 2: Food
11 I'm making a cake!
12 What's in the fridge?
13 Is there any milk?
14 There aren't any eggs.

Forstå og bruke ord: mat
Forstå og bruke mengdeord: some
Forstå og bruke mengdeord:
some/any
Forstå og bruke mengdeord: a lot
of/a few

hangman, mat, frukt, drikke,
høflighetsformer
mengde, mat, drikke

forstå ord
forstå ord

mengde, mat, drikke

forstå ord

mengde, mat

forstå ord
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15 At the supermarket

Lyttetrening: mengdeord

16 Let's have a picnic!
17 How many apples are there?
18 How much cake is there?

Forstå og bruke ord: mat
Many + tellbare substantiv
Much + ikke tellbare substantiv
Bruke lesestrategier i tekst om mat
og mengde
Sang om mat og mengde

19 Food for our picnic!
20 How much lunch?

memo, butikk, supermarked, mat,
drikke, relativ pronomen
hangman, mat, drikke, mengde,
pronomen, relativ pronomen, spill
mengde, tall, mat, frukt
mengde, mat, drikke

forstå ord
forstå setningsmønster
forstå setningsmønster

Memo, mat, drikke, spill
karaoke, sang, mengde, mat

bruke lesestrategier
sang

bruke lyttestrategier

Modul 3: Shopping
21 Let's go shopping!

Forstå og bruke ord knyttet til det å
handle

22 Can I help you?

Samtale i butikken

23 How many would you like?
24 I'd like six eggs.
25 I'd like four ice creams, please.
26 Are you hungry?

Samtale i butikken
Samtale i butikken
Samtale i butikken
Forstå og bruke ord om mat og
følelser

27 I'd like some pasta, please.
28 What would you like to drink?

Samtale på restaurant
Samtale på restaurant

29 In a cafe

Samtale på kafé

30 I'd like some soup!

Sang på restaurant

frukt, grønnsaker, butikk, handle,
høflighetsformer, mengde
mat, høflighetsformer, butikk,
mengde, handle, tall
handle, mat, mengde,
høflighetsformer, tall
handle, mat, høflighetsformer, tall
iskrem, smaker, høflighetsformer
måltid, lunsj, følelser, mat
Bestille på restaurant,
høflighetsformer, mat
høflighetsformer, kafé, drikke
følelser, høflighetsformer, mat,
mengdeord
karaoke, lytteforståelse, sang,
konsonanter, mat

forstå ord
dagligdagse samtaler
dagligdagse samtaler
dagligdagse samtaler
dagligdagse samtaler
forstå ord
dagligdagse samtaler
dagligdagse samtaler
Lytting og lesing
sang
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Modul 4: I play football in
the afternoon

32 It's time for school.
33 What time does the lesson start?

Forstå og bruke verbuttrykk fra
dagliglivet
Forstå og bruke tidsuttrykket "it's
time for"
Samtale om klokka

34 I play football in the afternoon.
35 How's it going in New York?
36 This is my pet.

Lyttetrening: daglige rutiner
Forstå og bruke tidsuttrykk
Forstå og bruke navn på husdyr

37 What's the rabbit doing?

Presens samtidsform ‐ing

38 The kittens are sleeping in a box.

Samtale om husdyr

39 We have a lot of pets!

Lesetrening: tekst om husdyr

40 ‐ing verbs

Sang med presens samtidsform

31 It's time to get up!

memo, daglige rutiner, spill

forstå uttrykk

tid, dagligliv
skole, lunsj, klokka, timeplan
skoledag, helg, fritidsaktiviteter,
preposisjoner
dagligliv, tid
husdyr, adjektiv
presens samtidsform,
verbalsubstantiv, husdyr
presens samtidsform,
verbalsubstantiv, husdyr
presens samtidsform,
verbalsubstantiv, husdyr, presens
karaoke, presens samtidsform,
verbalsubstantiv, stave, sang

forstå uttrykk
dagligdagse samtaler
bruke lyttestrategier
forstå uttrykk
forstå ord
forstå setningsmønster
dagligdagse samtaler
bruke lesestrategier
sang

Modul 5: The Weather
41 It's raining.
42 Today it's sunny.

Forstå og bruke ord: været
Forstå og bruke ord: været

43 Is it cloudy?

Samtaler om været
Forstå og bruke ord:
himmelretninger
Lyttetrening: væremelding og
samtaler om været

44 There's snow in the north.
45 Today's weather.

presens samtidsform, vær, været,
spill
vær, værmelding, adjektiv
presens samtidsform, vær, været,
adjektiv
værmelding, adjektiv,
himmelretninger
værmelding, adjektiv,
himmelretninger

forstå ord
forstå ord
dagligdagse samtaler
forstå ord
bruke lyttestrategier
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46 There's snow on the mountain.
47 There's snow in the north.
48 Is there a rainbow in the sky?
Yes, there is.
49 There are mountains in the
north.

Samtale om feriebilder i presens
Samtale om været

vær, landskap, spill
vær, landskap

dagligdagse samtaler
dagligdagse samtaler

There is/there are

vær, landskap

forstå setningsmønster

Lesetrening: naturen

bruke lesestrategier

50 I can see a monster!

Sang om farer i naturen

landskap, natur, himmelretninger
bestemt artikkel, ubestemt artikkel,
landskap, natur

sang

Modul 6: The Town
51 What's in the town?
52 Where's the train station?

Forstå og bruke ord: bygninger
Samtale om å finne fram i byen

53 The bank is opposite the cinema.
54 The playground is behind the
classrooms.

57 The toys are on the first floor.

Preposisjoner
Forstå og bruke ord: steder på
skolen
Lese‐ og lyttetrening: London og
New York
Forstå og bruke ord: etasjer og
ordenstall
Forstå og bruke ord: etasjer og
ordenstall

58 Where are the books?
59 One hundred toys

55 Two big cities.
56 Upstairs, downstairs.

bygninger, by, spill
Retninger, steder i byen
Retninger, steder i byen,
preposisjoner
skole, klasserom, etasjer,
preposisjoner, puslespill

forstå ord
dagligdagse samtaler

London, New York, storby, bygninger

engelskspråklige land

etasjer, bygninger, ordenstall

forstå ord
forstå ord

Forstå og bruke ord: etasjer og
ordenstall
Sang om retninger og steder i huset

etasjer, bygninger, ordenstall
kjøpesenter, handle, varianter av
engelsk, britisk‐engelsk, amerikansk‐
engelsk, ordenstall
tall, retninger, sang

forstå ord
sang

Språklyder: /f/ og /th/

karaoke, lytteforståelse, språklyder,
konsonanter, substantiv, tall, sang

språklyder

forstå setningsmønster
forstå ord

Modul 7: The Tree Funny
Fish
60 Three fish

@ CyberBook AS 2015 – www.kunnskap.no
21

61 Look out, it's a shark!
62 Where do bears live?
63 What do pandas eat?
64 Lions eat meat.
65 Robot at the zoo.
66 Run, quick, quick, quick!
67 Rabbits hop quickly
68 How does Ann sing?
69 The quiet mouse runs quickly.
70 Lucy's lizard.
71 My family

Forstå og bruke ord: ville dyr
Forstå og bruke ord: steder i naturen
Forstå og bruke ord: dyremat
Konjunksjoner: and, but
Lesetrening: dyrehagen
Forstå og bruke ord: adjektiv
Sang med adverb
Forstå og bruke ord: adverb
Lyttetrening: Adverb og adjektiv
Språklyder: /l/
Forstå og bruke ord: familie

ville dyr, naturen, puslespill
ville dyr, natur, landskap
dyr, dyremat, natur, spill
ville dyr, natur, dyremat
naturen, dyremat
Husdyr, adjektiv
husdyr, gård
adverb, enkel presens
adjektiv, adverb
Beskrive noe, uttale
familieord, krim

forstå ord
forstå ord
forstå ord
forstå setningsmønster
bruke lesestrategier
forstå ord
sang
forstå ord
bruke lyttestrategier
språklyder
forstå ord

72 I was at home yesterday.

Preteritum: was/were

forstå setningsmønster

73 We were in the garden.
74 Who was at the park yesterday?
75 It was an exciting weekend.
76 There's a lot of rain in the
rainforest.
77 Where was the parrot?
78 Was it sunny yesterday?

Preteritum: was/were
Lyttetrening: Tekst med was/were
Lesetrening: Tekst med was/were

preteritum, hjelpeverb, krim
preteritum, spørsmål, negasjon,
rekkefølge, tidsadverbial, krim
preteritum, bygninger, spill
preteritum, leseforståelse

forstå setningsmønster
bruke lyttestrategier
bruke lesestrategier

adjektiv, været, natur
preteritum, preposisjoner, rapport
preteritum, vær, tid

forstå ord
dagligdagse samtaler
dagligdagse samtaler

utlandet, vær

bruke lyttestrategier

dikt, sang, vær, lytteforståelse, rim

rim

eventyr, spill
fortelling, presens, preteritum,

fortelling
fortelling

Modul 8: I was at the
cinema

79 The weather around the world
80 Rain, rain go away.
Modul 9: Once upon a time
81 Once upon a time
82 The pirate sailed to an island.

Forstå ord: natur
Samtale om feriebilder i fortid
Samtale om vær i fortid
Lyttetrening: været i ulike
verdensdeler
Forstå hovedinnholdet: rim om
været
Forstå hovedinnholdet: fortelling om
sjørøver 1
Forstå hovedinnholdet: fortelling om
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83 He wanted the treasure.
84 Did the pirate look at the map?
85 Pirate treasure?
86 Kim's pirate story
87 The pirate shouted: There's the
treasure!
88 The pirate didn't like the
treasure.
89 Goldilocks and the three bears
90 Say it right.
91 Cinderella

sjørøver 2
Forstå hovedinnholdet: fortelling om
sjørøver 3
Preteritum: did/didn't
Lesetrening: fortelling om sjørøver
Preteritum
Framføre korte skuespill: fortelling
om sjørøver
Lyttetrening: Rapport fra framføring
av skuespill
Forstå hovedinnholdet: Gullhår og
de tre bjørnene
Språklyder: uttale av verbendelsen ‐
ed
Forstå hovedinnholdet: Askepott 1

92 What happens in the end?
93 The fairy godmother gave
Cinderella a new dress.
94 She lost her shoe.

Forstå hovedinnholdet: Askepott 2

95 The school play
96 Lost and found
97 The treasure hunt
98 We climbed the tree and went
into the tree house.

Framføre korte skuespill: Askepott
Forstå og bruke: substantiv
Forstå og bruke: verb

99 A happy story
100 Can you say it?

Forstå hovedinnholdet: Askepott 3
Forstå hovedinnholdet: Askepott 4

Preteritum
Forstå hovedinnholdet: "A happy
story"
Sanger om mat, fritidsaktiviteter og
dagligliv

fortelling, enkel presens, preteritum,
preposisjoner
fortelling, preteritum,
fortelling, preteritum,
preteritum, preposisjoner
fortelling, dialog, monolog,
preteritum, verb

fortelling
forstå setningsmønster
bruke lesestrategier
forstå setningsmønster
skuespill

fortelling, preteritum, memo, spill

bruke lyttestrategier

fortelling, preteritum, lytteforståelse
presens, preteritum, lytteforståelse,
uttale av konsonanter
eventyr, lytteforståelse, følelser
eventyr, lytteforståelse, preteritum,
presens
eventyr, presens, preteritum,
spørsmål
eventyr, preteritum
skuespill, eventyr, monolog, dialog,
preteritum
substantiv, spill
instruksjoner, verb
preteritum, fortelle, adverbial,
preteritum, spill
fortelling, monolog, dialog, verb,
adjektiv, følelse

eventyr

karaoke, lytteforståelse, sang

språklyder
eventyr
eventyr
eventyr
eventyr
skuespill
forstå ord
forstå ord
forstå setningsmønster
fortelling
Lytting og lesing
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Friends 6
Fokus
Description

Innhold
Keywords

Læringsmål
Topic Teaching Type

Preteritum

preteritum, ferie, rapport

forstå setningsmønster

Preteritum
Preteritum: did/didn't
Forstå hovedinnholdet: fortelling
Forstå hovedinnholdet: fortelling
Preteritum: was/wasn't
Preteritum: was/were. Where.

forstå setningsmønster
forstå setningsmønster
fortelling
fortelling
forstå setningsmønster
forstå setningsmønster

Preposisjoner
Språklyder: v/w

ferie
ferie
ferie, preteritum
preteritum, fortelling, møbler
preteritum, spørsmål, nektelse
preteritum
preteritum, fortid, retning,
preposisjoner
spørsmål, svar, uttale

Lyttetrening: ferie

spørsmål, svar, preteritum, ferie

bruke lyttestrategier

11 Are you happy?

Forstå og bruke ord: adjektiv

forstå ord

12 Jack is taller than Peter.
13 Ann is younger than me.

Adjektiv: komparativ
Adjektiv: komparativ

14 Writing Skills: Comparatives
15 Is table tennis a slow game?

Skrive ord: adjektiv i komparativ
Forstå og bruke ord: adjektiv

følelser, adjektiv
størrelser, adjektiv, gradbøying,
komparativ
personlige pronomen, komparativ
adjektiv, størrelse, pronomen,
gradbøyning, komparasjon
adjektiv, sport, fritidsaktiviteter

Kapittel
Title

Modul 1: What did you do
in the holidays?
1 My holiday
2 Where did you go on holiday?
What did you do there?
3 We didn't see a shark.
4 I have a funny story!
5 Yesterday was not a good day!
6 Were you at school yesterday?
7 Were you at school yesterday?
8 Where were you this morning?
9 I walked into a wall!
10 Where did you go on holiday, Mr
Hill?

forstå setningsmønster
språklyder

Modul 2: The fastest runner
in the world
forstå setningsmønster
forstå setningsmønster
skrive ord
forstå ord
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16 Is football easier than hockey?
17 Basketball is more exciting than
football.
18 A wet play day
19 An elephant is bigger than me.
20 I'm taller than you.
21 It's quiet in here.
22 Lucy is the oldest in the class.
23 Football is the most exciting
sport in the world.
24 He's the fastest runner in the
world.
25 Are you good at riding a bike?
26 I'm better at running than
swimming.
27 Lucy's the best in the class at…
28 My favourite activities
29 I like toast.
30 An email to a friend.

Forstå og bruke ord: gi uttrykk for
egne meninger
Forstå og bruke ord: gi uttrykk for
egne meninger
Adjektiv: komparativ med "more"
Sang med adjektiv i komparativ
Forstå og bruke ord: antonymer
Forstå og bruke ord: gi uttrykk for
egne meninger
Adjektiv: superlativ
Adjektiv: superlativ med "most"
Kjente personer fra engelskspråklige
land
Forstå uttrykk: "good at"
Forstå og bruke ord: sammenligne
Forstå og bruke ord: sammenligne
Bruke digitale verktøy til å skape
tekst
Språklyder: /t/
Bruke digitale verktøy til å skape
tekst

fritidsaktiviteter, adjektiv,
komparativ

forstå ord

adjektiv, gradbøyning, komparativ
adjektiv, komparativ
karaoke, sang, adjektiv, komparativ
adjektiv, komparativ

forstå ord
forstå setningsmønster
sang
forstå ord

adjektiv,
adjektiv, superlativ, antonymer

forstå ord
forstå setningsmønster

sport, superlativ, adjektiv,

Lytting og lesing

sport, biografi, gradbøying,
fritidsaktiviteter, verbalsubstantiv
sammenligne, interesser,
preferanser
sammenligne, relative pronomen,
sammenlikne,
adjektiv, sammenligne,
skriveferdigheter
adjektiv, regelmessige adjektiv,
uregelmessige adjektiv, sang

engelskspråklige land
forstå uttrykk
forstå ord
forstå ord
skrive tekst
språklyder

Skrive e‐post

skrive tekst

kroppsdeler, sykdom, dagligliv, helse
helse, sykdom
helse, sykdom

forstå ord
forstå ord
forstå uttrykk

Modul 3: Health
31 What's the matter?
32 I've got a cold.
33 She hasn't got a temperature.

Forstå og bruke ord: kropp og helse
Forstå og bruke ord: helse
Forstå og bruke uttrykk: has got
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34 Are you feeling better?
35 What's his job?
36 Why don't you go to the dentist?
37 Why don't we go swimming?
38 Don't worry!

Lyttetrening: helse
Forstå og bruke ord: yrker og
arbeidsplasser i helsevesenet
Dagligdagse samtaler: helse
Lyttetrening: helse
Dagligdagse samtaler: helse

samtidsform, verbalsubstantiv,
helse, sykdom,

bruke lyttestrategier

yrker, helse, sykdom
helse, velvære, sykdom
helse, velvære, sunn mat, mat, sport
helse, sykdom

forstå ord
dagligdagse samtaler
bruke lyttestrategier
dagligdagse samtaler

Modul 4: Outdoor and
indoor activities
39 That's Kim's father.
40 I eat vegetables every day.
41 Can you make your bed?
42 Can you cook?
43 Shall I help you wash the car?
44 Can you draw a horse?
45 What shall I bring?
46 Where can I ride my bike?
47 Do I need a helmet?

Språklyder: t/th
Lyttetrening: helse
Forstå og bruke ord: verbfraser
Forstå og bruke ord: verbfraser
Forstå og bruke ord: husarbeid
Modale hjelpeverb: can/can't
Modale hjelpeverb: shall
Modale hjelpeverb: can/can't
Forstå og bruke: to need

48 Can you come to my party?
49 Can you clean the kitchen?

Lytte‐ og skrivetrening: invitasjon
Språklyder: kort og lang i

50 Dear friend …
51 What time do you wake up?
52 You must do your homework.

Lyttetrening: brev
lyttetrening: daglige rutiner
Modale hjelpeverb: must

53 They must go to bed at 8 o'clock.
54 Can I sit near the window?

Modale hjelpeverb: must
Modale hjelpeverb: "can" og "must"

spørsmål, svar, relative pronomen,
uttale
helse, fritid, sunn mat
daglige rutiner
fritidsaktiviteter
modale hjelpeverb, høflighetsformer
modale hjelpeverb
høflighetsformer, framtid
modale hjelpeverb, tillatelse
adjektiv, farger
høflighetsform, klokka, ukedager,
dato
plikter, husarbeid, dagligliv
høflighetsformer, preferanser,
interesser, skrive brev
klokka, daglige rutiner
daglige rutiner, modale hjelpeverb
modale hjelpeverb, spørsmål, svar,
klokka, tid
modale hjelpeverb, skole, klasserom

språklyder
bruke lyttestrategier
forstå ord
forstå ord
forstå ord
forstå setningsmønster
forstå setningsmønster
forstå setningsmønster
forstå ord
bruke lyttestrategier
språklyder
bruke lyttestrategier
bruke lyttestrategier
forstå setningsmønster
forstå setningsmønster
forstå setningsmønster
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Modul 5: Don't touch!
55 Don't touch!
56 You mustn't play outside at
night.
57 You mustn't eat in your tent.
58 We mustn't ride our bikes.
59 She mustn't have a party.
60 Writing
61 What's your favourite place?
62 Let's go swimming.
63 Let's go for a run.
64 I've got an idea!
65 Wear a raincoat and bring an
umbrella.
66 Where did you go on Sunday?
67 We went for a bike ride.
68 I had a fantastic week!
69 Can I have something to drink?
70 Yesterday was my birthday.
71 What do you want for your
birthday?
72 I want to buy Grandma a
birthday present.
73 What would you like to buy her?

Forstå og bruke ord: don't i
forbindelse med forbud

museum, regler

forstå ord

modale hjelpeverb, fritid, aktiviteter
modale hjelpeverb, ferie, fritid
modale hjelpeverb, vær, regler, brev
sammentrekninger
brev, modale hjelpeverb

forstå setningsmønster
bruke lyttestrategier
bruke lesestrategier
enkle stavemønstre
bruke lesestrategier

geografi
geografi, fritid, by, storby, bygninger,
verbalsubstantiv
fritid, på landet, spill
fritidsaktiviteter, været

forstå ord
forstå uttrykk
bruke lyttestrategier
forstå uttrykk

Forstå og bruke ord: klær
Lyttetrening: preteritum
Engelskspråklige land: Ferie i New
York
Engelskspråklige land: Ferie i London
Språklyder: ‐n/‐ing/‐ink i slutten av
ord
Lytte‐/lese‐ og skrivetrening

fritid, klær, været
Helg, fritidsaktiviteter

forstå ord
bruke lyttestrategier

reiser, preteritum, fortid
ferier, ukedager, brev
spørsmål, svar, høflighetsformer,
uttale
bursdag, fest, brev

engelskspråklige land
engelskspråklige land
språklyder
bruke lyttestrategier

Lyttetrening: bursdag
Dagligdagse samtaler: diskutere og
forhandle
Dagligdagse samtaler: diskutere og
forhandle

bursdag, årstider

bruke lyttestrategier

bursdag, spørsmål, svar

dagligdagse samtaler

bursdag, butikk, handle

dagligdagse samtaler

Modale hjelpeverb: must/mustn't
Lyttetrening: modale hjelpeverb
Lesetrening: modale hjelpeverb
Sammentrekninger
Lese‐, skrive‐ og lyttetrening
Forstå og bruke ord: steder i byen og
naturen
Forstå og bruke uttrykk: let's
Lyttetrening: å foreslå noe
Forstå og bruke uttrykk: let's
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74 What would you like to wear?
75 Look at the kittens!
76 A baby cat is called a kitten.
77 What's your puppy called?
78 Can you go shopping with me?
79 The cat is in the kitchen.
80 I've got a pet.
81 Look at the clown.
82 I think he's very funny.
83 Did you enjoy the film?
84 Why didn't you do your
homework?
85 Please, work quickly.
86 We can sing loudly.
87 I can't skate slowly!
88 Elephants walk slowly.
89 Have you got any questions?

Lyttetrening: gi uttrykk for egne
behov
Forstå og bruke: navn på dyrebarn
lyttetrening: dyrebarn
lyttetrening: dyrebarn
Lese‐ og lyttetrening: diskutere og
forhandle
Språklyder: k/ch
Bruke digitale verktøy til å skape
tekst
Forstå og bruke ord: gi uttrykk for
egne meninger
Forstå og bruke ord: gi uttrykk for
egne meninger
Lyttetrening: preteritum

fest, klær
bondegård, husdyr
bondegård, dyr, husdyr, spill
husdyr

bruke lyttestrategier
forstå ord
bruke lyttestrategier
bruke lyttestrategier

Handle i butikk
husdyr, mat, uttale, spill
skrive brev, husdyr, modale
hjelpeverb

bruke lesestrategier
språklyder

sirkus, dyr, adjektiv

forstå ord

sirkus, adjektiv
fritidsaktiviteter

forstå ord
bruke lyttestrategier

Forstå og bruke ord: because
Forstå og bruke ord: adverb
Lyttetrening: adverb
Lyttetrening: adverb
Lyttetrening: dyr
Språklyder: k/kw

preteritum, nektelse, spørsmål, svar
klasserom, adverb
hobbyer, sport, adverb
adverb, fritid, sport
zoologisk hage
dyr, uttale

forstå ord
forstå ord
bruke lyttestrategier
bruke lyttestrategier
bruke lyttestrategier
språklyder

Lese‐, lytte og skrivetrening
Lyttetrening: mat

klasserom, presentasjon, framføring,
dyr
mat

bruke lesestrategier
bruke lyttestrategier

Lyttetrening: mat
Modale hjelpeverb: shall, can

mat
mat, modale hjelpeverb

bruke lyttestrategier
forstå setningsmønster

skrive tekst

Modul 6: A picnic and other
joys
90 Today I'm talking about lions.
91 Picnic time
92 How about going on a picnic this
afternoon?
93 Shall I make the sandwiches?
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94 Let's make a shopping list.
95 I'd like some apples, please.
96 Did you enjoy the picnic?
97 What did you like best?
98 Did it have a happy ending?
99 I'd like a sausage sandwich.
100 We had a good year!

lyttetrening: mat
Forstå og bruke ord: mengdeord
Spørsmål og svar i preteritum
Engelskspråklige land: Besøk i New
York
Lyttetrening: kinofilm
språklyder: /s/, /sh/
Lese‐, lytte og skrivetrening

handleliste, mat
handle, torg, mat
mat, preteritum

bruke lyttestrategier
forstå ord
forstå setningsmønster

sammenligne, filmanmeldelse
sammendrag, filmanmeldelse
reise, fortelling, uttale, spill
adjektiv, preteritum

engelskspråklige land
bruke lyttestrategier
språklyder
bruke lesestrategier
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Friends 7
Kapittel

Fokus

Innhold

Læringsmål

tall 20‐90

forstå ord

tall 0‐30

forstå ord

bingo, tall 20‐99
hobby, tall

forstå ord
bruke lyttestrategier

bondegård, dyr
gård, husdyr
bondegård

forstå ord
forstå setningsmønster
forstå setningsmønster

bondegård, telle
Uttale av tall
dyr, tall
preteritum, burdsdag

bruke lyttestrategier
språklyder
bruke lesestrategier
forstå setningsmønster

preteritum, fritid
preteritum, fritid

forstå setningsmønster
forstå ord

tidspunkt på dagen

bruke lesestrategier

Modul 1: Numbers 20‐100
1 20, 30, 40…
2 How many cakes have we got?
3 Bingo!
4 I've got 37 CDs.

Forstå og bruke mengdeord: tall 20‐
90
Forstå og bruke mengdeord: tall 0‐
30
Forstå og bruke mengdeord: tall 20‐
99
Bruke lyttestrategier: tall

Modul 2: On the farm
5 Where are the sheep?
6 Can I give the horse an apple?
7 What can I give the cows?
8 What a nice farm!
9 22, 33, 44…?
10 I went to Old Farm.
11 I sent you a text.

Forstå og bruke ord: bondegård
Indirekte objekt
Indirekte objekt
Lyttetrening, muntlig trening:
intervju
Språklyder: uttale av tall
Lese‐ og lyttetrening: bondegård
Preteritum

Modul 3: Leisure activities
12 Where did you go last weekend?
13 Who did you go with?
14 I made a mistake.

To/for
Forstå og bruke ord: fritidsaktiviteter
Lese‐ og lyttetrening:
dagligliv/preteritum
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Modul 4: What was the
weather like?
15 Was it a sunny day?
16 What was the weather like?
17 It was raining in New York.
18 Was it sunny in the west?
19 It was a rainy day.
20 What was America like?

Forstå og bruke ord: adjektiv om vær
Lesetrening: vær og fritid/fortid
Lyttetrening: vær/preteritum
Lyttetrening: vær/preteritum
Sang: vær/preteritum
Lese‐ og lyttetrening:
vær/preteritum

Ferie, vær
vær, preteritum
reise, himmelretninger, vær
himmelretninger, vær, preteritum
karaoke, vær,

forstå ord
bruke lesestrategier
bruke lyttestrategier
bruke lyttestrategier
sang

himmelretninger, vær

bruke lesestrategier

Forstå og bruke ord: familie
Genitiv og possessiver
Forstå og bruke ord: beskrive folk
Lyttetrening: familie/preteritum
Forstå og bruke ord: utseende
Forstå og bruke ord: utseende
Forstå og bruke ord: utseende
Lesetrening: utseende
Rim
Lesetrening‐ og lyttetrening:
utseende

familie, spill, foto, bilde
familie
familie
familie
ansikt, utseende
ansikt, utseende
ansikt, utseende
ansikt, utseende
dikt, utseende

forstå ord
forstå setningsmønster
forstå ord
bruke lyttestrategier
forstå ord
forstå ord
forstå ord
bruke lesestrategier
rim

familie, utseende, adjektiv

bruke lesestrategier

Forstå og bruke ord: yrker
Forstå og bruke ord: arbeidsplasser

yrker, spill
yrker, arbeidsplasser

forstå ord
forstå ord

Forstå uttrykk: to have to
Lyttetrening, yrker

arbeidsplass
klær, utseende

forstå uttrykk
bruke lyttestrategier

Forstå og bruke ord: klær

modale hjelpeverb, spørsmål

forstå ord

Modul 5: Family and friends
21 Who are they?
22 She's my dad's older sister.
23 What's your aunt like?
24 He's my mum's younger brother.
25 Now he looks like a pirate!
26 What does she look like?
27 She's got curly black hair.
28 This woman is tall and thin.
29 His beard is long and black.
30 This is my aunt.

Modul 6: Jobs and work
31 What's your father's job?
32 Where does she work?
33 What does the farmer have to
do?
34 She works in a hospital.
35 A clown has to wear funny
trousers.
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36 I don't have to go to school
today. I'm a robot.
37 She doesn't have to work
outside.
38 I like my job.
39 Do you have to go to school?
40 I don't have to work this
evening.

Forstå uttrykk: to have to

yrker

forstå uttrykk

Forstå og bruke ord: inside/outside
Lyttetrening: en taxisjåførs
arbeidsdag

forstå ord

Sang: plikter

daglige rutiner
modale hjelpeverb, nektelse,
presens
modale hjelpeverb, spørsmål,
tekstmelding

Lese ‐ og lyttetrening: Plikter

telle, dyr

bruke lesestrategier

Forstå og bruke ord: verb

fortelling, enkel presens, dyr

forstå ord

Forstå og bruke ord: because

dyr

forstå ord

Leddsetninger med "when"
Lyttetrening: dyr

ville dyr
reportasje, landskap, spill

forstå setningsmønster
bruke lyttestrategier

Forstå og bruke ord: landskap
Leddsetninger med "what"

dyr
reise, preteritum, fortelling, natur
fortelling, natur, landskap,
tidsadverbial
safari, ferie, fortelling, preteritum,
presens, dyr
historie, ville dyr, utseende,
oppførsel
dyr

forstå ord
forstå setningsmønster

lyttetrening
sang

Modul 7: There are spiders
on the ground
41 It's got four legs and it hops.
42 I think it's a mouse because it's
got big ears.
43 She brings them food when
they're hungry.
44 The panda eats a lot of leaves.
45 Sometimes there are spiders on
the ground.
46 This is what the lion eats.
47 That's the forest where the
parrot lives.

Leddsetninger med "where"

48 First I went to the rainforest.

Lese‐ og lyttetrening: landskap

49 First I saw a lion.
50 It's the biggest tiger in the world.

Sang: safari/preteritum
Lesetrening: faktatekst om tiger

forstå setningsmønster
bruke lesestrategier
sang
bruke lesestrategier

Modul 8: Transport

@ CyberBook AS 2015 – www.kunnskap.no
32

51 How does he go to work?
52 It's quicker by car.
53 The train is more difficult than
the bus.
54 Which are better? Planes or
trains?

Forstå og bruke ord: transportmidler
Lesetrening: tabell

transportmidler,
transportmidler

forstå ord
bruke lesestrategier

Gradbøying av adjektiv
Lyttetrening: transport og
landskap/preteritum

transportmidler, sammenligning

forstå setningsmønster
bruke lyttestrategier

55 I like walking to school.
56 Sailing's more exciting than
walking.
57 My car is better than your dad's
car.

Forstå uttrykk: like+ing

transportmidler, spill
verbalsubstantiv, fritid,
fritidsaktiviteter
transportmidler, adjektiv,
gradbøying

forstå uttrykk

transportmidler,

forstå setningsmønster

transportmidler, sang
London, New York, city,
sammenligning, engelskspråklige
land, USA, England

engelskspråklige land

Sammenligning med "than"

58 You can see the city by bus.

Gradbøying av adjektiv
Engelskspråklige land: transport i
London

59 Do you like driving?

Sang: transportmidler

forstå setningsmønster

sang

Modul 9: Food and
shopping
60 London's better than New York.

Engelskspråklige land: London og
New York

61 What shall we buy her?

Forstå og bruke ord: gaveartikler

62 What do you want to do?
63 I want to buy my mum a present.
64 What do you need for school?
65 What do we need to buy?
66 We went to the supermarket to
buy some food.

Forstå og bruke uttrykk: want to
Forstå og bruke uttrykk: want to
Lesetrening: uttrykke behov
Forstå og bruke ord: mat
Forstå og bruke uttrykk: Uttrykke
hensikt i fortid

bursdag, preferanser, behov
fritidsaktiviteter, handle, modale
hjelpeverb
handle, butikk, bursdag, presens,
verbalsubstantiv
handle, butikk, handleliste
bursdag, fest, presens, mat
fortid, preteritum, bygninger

engelskspråklige land

forstå uttrykk
forstå uttrykk
bruke lesestrategier
forstå ord

hande, mat

forstå uttrykk

forstå ord
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67 I bought some eggs and sugar to
make a cake.
68 Here's the birthday card for Lucy.
69 I went to the market to buy a
banana.
70 It's very easy to make.

Forstå og bruke uttrykk: Uttrykke
hensikt i fortid
Dagligdagse samtaler: farger
Stavelek
Forstå og bruke ord: matlaging

bursdag, farger, modale hjelpeverb
handle, butikk, marked, mat, alfabet
oppskrift, mat, lage mat,
ingredienser
adresse, personalia, alfabet, stave

forstå uttrykk
dagligdagse samtaler
alfabet
forstå ord

Forstå og bruke ord: personalia

relative pronomen

forstå ord

Setninger med "which"

familie, foto

forstå setningsmønster

Setninger med "who"
Engelskspråklige land: Hampton
Court Palace, kongelige
Forstå og bruke ord: rom
Forstå og bruke ord: inventar
Lyttetrening: inventar
Forstå og bruke ord: egne interesser

fortelling

forstå setningsmønster

rom, hus, hjem
preposisjon, hus, rom, hjem
rom, hus, hjem, inventar, bolig
sport, interesser, fritid
karaoke, sang, hus, hjem, rom, bolig
møbler, farger, hus, inventar, bolig,
hjem
ferie, reise, klær

engelskspråklige land
forstå ord
forstå ord
bruke lyttestrategier
forstå ord

Forstå og bruke ord: friluftsliv
Forstå og bruke uttrykk: to want
someome to do something

ferie, reise

forstå ord

fortelling, reise, preteritum

forstå uttrykk

Forstå hovedinnholdet, fortelling
Forstå hovedinnholdet, fortelling
Forstå hovedinnholdet: fortelling

fortelling
imperativ, verb, presens, preteritum
fortelling,

fortelling
fortelling
fortelling

Modul 10: At home
71 What's your address?
72 This is the DVD which my friend
gave me.
73 This is the girl who cleaned
houses.
74 Many kings and queens lived
here.
75 Where's the library?
76 There's a clock on the wall.
77 Which is your favourite thing?
78 Lucy's favourite things.
79 Am I in the garden?
80 What's your bedroom like?

Sang: hus og hjem
Dagligdagse samtaler: interiør

sang
dagligdagse samtaler

Modul 11: Storytelling
81 Happy camping!
82 We want you to tell us a story.
83 When the bear was hungry, he
went to find food.
84 It's your turn to tell us a story.
85 It flew over the river.
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86 So what happened next?
87 After that, the cat came into the
room every night.
88 How the giraffe got a long neck?
89 In the dark, dark forest
90 Then I saw a big old house.

Forstå hovedinnholdet: fortelling

fortelling, presens, preteritum

fortelling

Forstå hovedinnholdet: fortelling
Forstå hovedinnholdet: fortelling
Sang: ville dyr
Forstå hovedinnholdet, fortelling

fortelling, dialog, monolog
fortelling, preteritum, sang
fortelling, dager
tv, sport, mat

fortelling
fortelling
sang
fortelling

91 Welcome to 'One World'!

Dagligdagse samtaler: interesser

dagligdagse samtaler

92 I could swim when I was five.

Can/could

forstå setningsmønster

93 I couldn't climb the mountain.
94 I couldn't sleep because I had a
headache.

Can/could
Lese‐, lytte‐, skrive‐ og muntlig
trening

intervju, tv, modale hjelpeverb
tv, intervju, rapport, modale
hjelpeverb
modale hjelpeverb, preteritum,
transportmidler
husdyr, farger

bruke lesestrategier

tv, intervju, spørsmål, svar, dyr,
modale hjelpeverb

bruke lesestrategier

zoologisk hage, dager, dagligliv

dagligdagse samtaler
bruke lesestrategier
bruke lyttestrategier

bruke lyttestrategier

Modul 12: I love swimming
and dancing

95 What's your pet like?
96 What do you have to do?
97 I had to give the penguins some
fish.

Lese‐ og lyttetrening
Dagligdagse samtaler:
arbeidsoppgaver/plikter
Lese‐ og lyttetrening: dyrepark

98 Let's make a bird bath.

Lyttetrening: imperativ

99 It's the best world.
100 What shall we do for our next
show?

Sang: gradbøying

tv, farger
karaoke, tv‐program, adjektiv, spill,
komparasjon
modale hjelpeverb, monolog, dialog,
skriveferdigheter

Lytte‐ og lesetrening: Futurum

skriveferdigheter

forstå setningsmønster

sang
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