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INDHOLDSOVERSIGT 
SKOLEKASSE - ENGELSK - MELLEMTRIN 

 
 

E2 - Which person?   Personlige pronominer 
E3 - I want more   Substantivers flertal 
E5 - Where does this belong?  Ordforråd og overbegreber  
E7 - Now and then   Stærke verber, tider og bøjninger 
E8 - Same word or not?   Ordforråd, ordforveksling, samtale 
E9 - Let’s stay together   Sammentrækninger (contractions) 
E10 - How does it feel?   Samtale og ordforråd med fokus på følelser 
E11 - Words in the right order  Alfabetet, at lytte, forstå og udtale korrekt   
E13 - How many?   Spørgsmål, svar, sætningsdannelse og tal 
E15 - Spice it up!   Adjektiver, synonymer og antonymer 
E16 - Do you agree?   Ordforråd, formulering, argumentation 
E17 - Rhytm & Rhyme   Rim, rap, digte, lydering og sætninger 
 
 
+ 400 VENDEKORT     
 
9 forskellige kategorier   Til træning af ordforråd, stavning, sætninger 
 - som selvkontrollerede ordkort velegnet til 

individuel træning eller pararbejde  
 

 
REKVISITTER TIL BRUG I AKTIVITETERNE 

 
 

11 ordklasseplakater  Til almindelig orientering og støtte i 

undervisningen 
 

10 alfabeter + tips  Bruges selvstændigt eller til at  

  understøtte stavningen undervejs 
   

12 SiB-bolde (nulrebolde)  Til E3, E5, E11, E15 og derudover til at 

stimulere de elever, der har brug for det 
 

15 kraftige elastikker Til E7 og E9  
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TJEKLISTE  
- i forhold til de enkelte aktiviteter 

 
 
E2 – Which person?   (fokus på personlige pronominer) 

Instruktion + 2 x 50 sætningskort + 5 A4-skilte + arbejdsark 
 

E3 – I want more    (fokus på substantivers flertal) 

Instruktion + 2 x 100 ordkort + 4 A4-skilte + arbejdsark 
 

E5 – Where does this belong?  (fokus på ordforråd og overbegreber) 

Instruktion + 2 x 100 ordkort + 10 A4-skilte + 2 arbejdsark 
 

E7 – Now and then    (fokus på stærkt bøjede verber, tider og bøjninger) 

Instruktion + 100 x sætningskort (nutid/datid) + 50 sætningskort (førnutid/førdatid) + 5 A4-skilte + 
arbejdsark 
 

E8 – Same word or not?   (fokus på ens ord med forskellig betydning på de to sprog) 

Instruktion + 50 ordkort + arbejdsark 
 

E9 – Let’s get together   (fokus på sammentrækninger/contractions) 

Instruktion + 2 x 60 ordkort + 2 x 40 sætningsskilte + arbejdsark 
 

E10 – How does it feel?   (fokus på samtale og ordforråd omkring følelser) 

Instruktion + 2 x 50 ordkort + 2 x 50 sætningskort + arbejdsark 
 

E11 – Words in the right order   (fokus på alfabetisk rækkefølge, lytning og udtale) 

Instruktion + 50 ordkort + arbejdsark 
 

E13 – How many?    (fokus på spørgsmål, svar, sætningsdannelse og tal) 

Instruktion + 50 spørgsmålskort + lærerark 
 

E15 – Spice it up!    (fokus på adjektiver, synonymer og antonymer) 

Instruktion + 150 ordkort + arbejdsark 
 

E16 – Do you agree?   (fokus på ordforråd, argumentation og lytning)  

Instruktion + 12 A4-kort med tekst på begge sider + 8 x ’HELP ME, PLEASE!’-kort 
 

E17 – Rhytm & Rhyme  (fokus på rim, rap, digte, lydering og sætningsdannelse) 

Instruktion + 3 x 30 ordkort (niveau I, II og III) + arbejdsark 
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