Engelskablomman ”Lyssna och förstå”
Uppnåendemål:
Kan förstå enkla klassrumsfraser.
Kan förstå enkla instruktioner.
Kan förstå enkel dialog.
Kan förstå korta berättelser som förstärks med bilder och/eller kroppsspråk.
Kan förstå enkelt tal av engelsktalande (typ cd).
Kan förstå sammanhang utan att behöva förstå alla ord.
Kan förstå samtal mellan flera personer.
Kan förstå enkel muntlig ”faktainformation”.
Kan förstå innehållet i enkla sånger, verser och ramsor.
Strävansmål:
Kan förstå längre berättelser.
Kan förstå innehållet i moderna musiktexter.
Förstår tal av engelsktalande personer (motsvarande år 6).

Engelskablomman ”Läsa”
Uppnåendemål:
Känner igen enkla ordbilder.
Kan läsa enkla ord som substantiv.
Kan läsa enkla frågor och svar.
Kan läsa enkla meningar och fraser.
Kan läsa en kort illustrerad text.
Kan läsa en enkel dialog.
Kan engelska alfabetet.
Kan använda en enkel ordbok.
Kan läsa längre dialoger.
Kan läsa en längre text med enkelt språk.
Kan läsa och förstå enkla instruktioner och beskrivningar.
Kan läsa och förstå enkel faktatext.
Strävansmål:
Kan läsa och förstå längre berättelser med rikt språk.
Kan läsa och förstå instruktioner och beskrivningar (motsvarande år 6).
Kan läsa och förstå faktatext (motsvarande år 6).

Engelskablomman ”Tala”
Uppnåendemål:
Kan härma enkelt engelskt tal.
Kan enkla substantiv.
Kan svara på enkla frågor.
Kan enkla meningar och fraser.
Kan berätta och beskriva något med flera enkla meningar.
Kan enkla ramsor och sånger.
Kan genomföra en enkel dialog efter ett givet mönster.
Kan ställa enkla frågor.
Kan genomföra en enkel fri dialog.
Kan berätta och beskriva något med längre meningar.
Kan delta i samtal kring ett givet ämne.
Kan med egna ord återberätta en enkel text.
Strävansmål:
Kan tala i presens.
Kan tala i imperfekt.
Kan tala fritt med gott uttal och god intonation.
Kan framföra åsikter och argumentera för och emot.

Engelskablomman ”Skriva”
Uppnåendemål:
Kan skriv enkla ord, t ex substantiv.
Kan skriva enkla meningar och fraser.
Kan skriva flera enkla meningar om ett givet ämne.
Kan skriva korta texter till bilder.
Kan skriva enkla meddelanden.
Kan skriva en enkel dialog.
Kan skriva vykort.
Kan översätta enkel engelsk text till svenska.
Kan översätta enkel svensk text till engelska.
Kan skriva enkla brev.
Kan skriva egna texter med enkelt språk.
Strävansmål:
Kan skriftligt uttrycka egna tankar och åsikter.

