Årsplan tysk ældste
Det vigtigste mål med tyskundervisningen i ældstegruppen er, at eleverne lærer at tale og
forstå mest basale tyske gloser og vendinger samt bevarer lysten til at turde tale og lære
endnu mere tysk. Klassen er kommet godt i gang med tysk og viser stor lyst til at ville lære
mere. De har langsomt fået mere mod på sproget og tør byde mere ind i undervisningen.
Udtalen og genkendelsen af de tyske ord, kan være vanskeligt, så vi vil derfor repetere meget
og øve arbejdshukommelsen. Vi bestræber os på at bruge musik som en del af
undervisningen, samt masser af leg og kropslighed. Vendespil, konkurrencer, foldebøger og
andre småspil, vil være en stor del af undervisningen. Det skriftlige arbejde vil også begynde
at blive implementeret mere i undervisningen, med små korte tekster. Det vil forsat være
elevernes mundtlighed som er er i fokus. Om onsdagen er vi to lærere i klassen, så vi vil
stræbe efter at dele klassen så meget som muligt eller tage enkelte elever ud til særligt
arbejde. Det giver mig god mulighed for at tilrettelægge undervisningen efter den
enkelte/gruppens niveau. Alle eleverne vil arbejde ud fra de samme emner, men med
forskellige tekster og mål. For 5 og 6 klasse, vil Buntes Deutsch arbejdshæfte og grundbog
være en fast del af undervisningen om mandagen, og så suppleret med det samme emne som
klassen arbejder fælles med onsdag.

34-35-35

Hvad

Hvorfor

”Ich”

-Kan præsentere sig selv

At præsentere os selv, Dialog,

- Vænne sig til sprogets lyde og udtale.

Steckbrief

- Lyst og modet til at tale tysk
- Udvide ordforråd

36-37-38

”Die Zahlen”

-Kan bruge sproget i sang, spil, leg og

-At tælle til 100

bevægelse
- Kan bruge ordforrådet omkring tal i
sætninger

39-41

”Musik”

- Kan vælge det rigtige verbum i tyske

- Buchstabensalat

sætninger om musik

- verbum

- Kan ord til emnet musik.
- Kan sortere ord i ordklasser.

43-44-45

46-47-48

”Das Oktoberfest”

-

Kendskab til tyske traditioner

- Landeskunde

-

Udvide ordforråd ud fra billeder

”Meine Familie”

-Har viden om at lytte efter hovedindhold

- Meine Familie und ich

-Fortæller enkelte oplysninger om sin

- Ein Stammbaum Rätsel

familie
- gengiver enkelte ord, fx navne og alder
-Gengiver flere udtryk, fx navne og
familierelationer
- Mod til at skrive på tysk
- Eleven har mod på at skrive på tysk.

49-50-51

”Weihnachten”

-Kan samle ord om julen og skrive dem
korrekt af.

-Repetition og opsummering
- Kan udtale tyske ord om julen.

-Kan formulere enkle sætninger.

-Kan forstå ord i en tysk julesang.

2 -3- 4

Die Uhrzeit

-Kan gennemføre korte dialoger

- lær klokken ud fra billeder,

- Videre opbygning af ordforråd

tekster, dialog

- kan genkende forskellige klokkeslæt på
tysk.
- kan forstå hovedindholdet af en tysk
tekst.
-Kan skrive enkle sætninger på tysk om
min dag.

6-8-9

Kleidung

-Kan bruge sproget i sang, spil, leg og

- Modeshow, gentagelse af

bevægelse

farver

- kan fortælle om mit tøj på tysk

- Foldebog

- Kan præsentere sig selv og sit tøj på tysk.
- Viden omkring spørge og svarteknikker

10-11-12

Deutschland

-Kan formulere enkle sætninger inden for

-

Tyske byer

bundeslände

-

Geografi

- Kendskab til tyske traditioner

-

Autobahn

- Kan udpege Tysklands Bundesländer på
et landkort og nævne de største byer.
- Kan give eksempler på oplevelser i

Tysklands Bundesländer.

12-13- 15-

Essen und trinken

-Kan skrive ord til emnet morgenmad.

-Restaurant

-Kan anvende substantiver i ental og flertal
- kan skrive enkle udtryk om, hvordan jeg
bestiller mad og drikke.
-Kan deltage i et kort rollespil om at
bestille mad.

17-18-19

Repetition og opsummering

- Kan kommunikere mundtligt på tysk om
forskellige emner i et enkelt sprog
- Gentager enkelte ord og udtryk
- Præsentere frit sit navn, sin alder, ugedag
og måned

20-21-22

Freizeit

- Kan forstå hovedindholdet af talt tysk om

- Egne/andres interesser

fritid
- Kan gennemføre korte dialoger om emnet
fritid
-Kan løse opgaver om egen og andres fritid

23-24-25-26

Freunde und Eigenschaften
-Kan følge og forstå en lyttetekst
-

Film

- kan genkende og bruge adjektiver på tysk.

-

Tekster

-Kan beskrive en ven med enkle tyske
sætninger, hvor jeg bruger adjektiver.

