Årsplan tysk 5 -6. Klasse
2022 - 2023
Årsplanen er lavet med det henblik, at eleverne kommer godt omkring de færdigheds -og
kompetencemål som er fastlagt i fællesmål. Temaerne lægger op til masser af kommunikation både
mundtligt og skriftligt. Vi skal tale om elevernes egen hverdag og interesser, men også søge
information om Tyskland og tysk kultur. Der er tænkt meget variation og selvbestemmelse ind i
opgaverne, så motivation og ejerskab i tyskundervisningen fastholdes og udvikles. Niveauet i
klassen er meget spredt, så ekstra opgaver er tænkt ind i timerne, så alle hele tiden vil være
aktiveret.
Temaerne giver eleverne mulighed for at arbejde med forskellige værktøjer og medier, så de
udvikler deres informationssøgning og fremlæggelsesmetoder. Forløbene er didaktiserede
undervisningsforløb, som typisk er tænkt som noget, hele klassen arbejder med. Der er i høj grad
lagt vægt på kommunikation og arbejde i par og grupper, så eleverne får mest mulig taletid.
Undervisningen vil være en variation af værkstedsarbejde og fælles arbejde i bog.
Da gruppen nu har haft tysk i et par år, vil arbejdet med elevernes skriftlighed og grammatik være
mere integreret i undervisningen. Vi vil bruge bogen Deutsch ist Mehr som fælles bog. Efter niveau
vil alle elever få en Piranabog. Lege, musik og kreativeøvelser vil også være en fast del af
undervisningen.

Hvornår

Hvad

Uge 33 – 34 – 35

Intro
Was kennst du aus
Deutschland?

Uge 36 – 37 – 38 – 39

Die Farben
Das Deutsche Alphabet
Lejrskole
Maja på Bornholm

Mål

-

Kan genkende ord, der
minder om dansk
Eleverne kan forstå
enkle ord, udtryk og
budskaber ud fra
situation, gestik og
mimik

-Eleven kan bruge sproget i
sang, spil, leg og bevægelse
- Eleven har viden om enkle
situationsbundne ord og
vendinge
-Eleven kan efterligne og
gentage tyske ord og udtryk.

- Eleven har viden om ligheder
og forskelle mellem dansk og
tysk udtale.
Uge 40 – 41 – 42 – 43

Die Familie
Die Zahlen
Efterårsferie

Uge 44 – 45 - 46

Amelia Rennt
Emneuge

Uge 47 – 48 – 49 – 50

Grammatikforløb
Weihnachten

Her kan eleverne træne
grammatik inden for emnerne:

• Substantiver (Navneord
• Verber (Udsagnsord)
Stedord (pronominer)

Uge 1 – 2 – 3 - 4

Geburtstag
Die Jahrszeiten

Uge 5 – 6 – 7 – 8

Die Wochentage
Vinterferie

Uge 9 – 10 – 12 – 13

Das Wetter
Teater

- Eleven kan bruge sproget i
sang, spil, leg og bevægelse
- Eleven har viden om enkle
situationsbundne ord og
vendinger

- Eleverne kan forstå enkle
ord, udtryk og budskaber ud
fra situation, gestik og mimik
/ Eleverne har viden om det
tyske sprogs nære sproglige
slægtskab med dansk
- Eleven kan bruge sproget i
sang, spil, leg og bevægelse /
Eleven har viden om enkle
situationsbundne ord og
vendinger
-Eleven kan efterligne og
gentage tyske ord og udtryk /

Eleven har viden om ligheder
og forskelle mellem dansk og
tysk udtale
- Eleven kan forstå enkle ord
og udtryk / Eleven har viden
om transparente ord og
udtryk

Uge 14 – 15 – 16 – 17

Der Körper
Schule

Uge 18 – 19 – 20

St. Martin – Eine deutsche
Tradition

Uge 21 – 22 – 23 – 24 – 25

Wohnen
In der Stadt

- Eleven kan forstå enkle
budskaber om nære emner /
Eleven har viden om forhold
mellem mimik, gestik og
indhold i situationer
- Eleven kan forstå
hovedindholdet af talt tysk om
nære emner / Eleven har viden
om at lytte efter hovedindhold
-Eleven kan gætte kvalificeret
ud fra en sammenhæng /
Eleven har viden om
gættestrategier

Det skal være tydeligt, hvorfor vi lærer tysk: Fordi det er et af de største sprog i Europa med over
80 millioner modersmålstalende i flere forskellige lande, fordi Tyskland er en tung politisk faktor i
europæisk sammenhæng, og fordi Tyskland er en stor handelspartner for Danmark og vores største
nabo. At tale tysk åbner op for uendelige muligheder af oplevelser, venskaber, uddannelse og
karriere for den enkelte i et internationalt primært europæisk perspektiv. Men det kan også åbne
vide horisonter af kulturel udveksling og medmenneskelig forståelse.

