
Til AGU, Hold 1, Gladsaxe 

Engelsk 

                               17. marts 2020 

Hej igen alle på Hold 1, 

 

Håber I alle stadig har det godt. 

Hér kommer to opgaver i engelsk: 

1. 

I går ind på www.sproglinks.dk og vælger Engelsk -> læs – lyt – lær -> begyndere-engelsk ->  

Listening Skills, British Council -> Beginner A1 Listening -> A good night’s sleep. 

Når I åbner A good night’s sleep følger I punkterne i denne orden: 

Læs først ”Instruction” og derefter ”Preparation”, som er en øvelse. Derefter lytter I til videoen og laver 

bagefter øvelserne: ”check your understanding” og ”check your vocabulary”. Hvis I har problemer med at 

åbne øvelserne, kan I springe dem over. 

Herefter læser i teksten i ”Transcript” og skriver herefter en beretning i google docs med overskriften 

”Sleep”, hvor I bruger de fem råd, som I får i videoen. I kan skrive jeres egen mening om, hvordan man 

sover bedst, og I kan finde inspiration ved at klikke på ”Topics”: ”sleep”, ”study skills” og ”health”. 

2. 

Skriv www.engelsk.gyldendal.dk og log på med jeres Unilogin. 

Herefter vælger I Spot on i venstre side og klikker på Climate Change (billedet af jorden). I højre side på 

næste billede ser I ”Topic words”, og hér vælger I først ”Learn the topic words”, hvor I lærer forskellige ord 

om klima. Derefter klikker I på ”Practice the topic words”, hvor I øver brugen af ordene om klima. 

Efter at I har arbejdet med øvelserne, læser I ”Preparation” teksten i boksen og bagefter hele teksten, der 

følger under billedet. Til sidst kommer en boks med overskriften ”Discussion and reflection”, og hér skal I 

skrive en side i google docs, hvor I svarer på de tre spørgsmål, der står i boksen. 

 

Når I har skrevet de to opgaver, må I gerne sende dem til mig på fgun.naja@gmail.com 

God arbejdslyst! 

Bedste hilsner 

Naja 
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