Årsplan for 6. klasse tysk på Herborg Friskole
2017-18
Uge

Emne

Kompetenceområder/
mål

Færdigheds-og
vidensmål

Læringsmål

Aktiviteter og
materialer

Evaluering af
forløb

32
33
34
35
36

Hallo
Danske og tyske
ord
Das Alphabet

Eleven har viden om
det tyske sprogs nære
sproglige slægtskab
med dansk.

Eleven kan
præsentere sig selv.
Eleven har viden om
gættestrategier.

Eleven har viden om
udtale, intonation og
forholdet mellem
skrift og lyd.

Glosehæfte.*
Gætteark fra
Gyldendal.
Alfabetsang på tysk.
Lyt til tyske sange og
genkendeord.*
Tysk “bankebøf” - fra
Gyldendal.

Med samtale på
klassen, høre jeg
og får
kvitteringerne fra
timernes udbytte.

37
38

Bis 100

Eleven kan
kommunikere på tysk
mundtlig om nære
emner i et meget
enkelt forståeligt
sprog.

Eleven kan skrive
enkle ord og udtryk.

Eleven kan forstå
enkle ord og udtryk.

Glosehæfte.
Sange.
Lytte aktiviteter.
Wie ist deine
Handynummer?
Tæl til 20 uden
kommunikation.

Sænkeslagskib

39
40

Farben.

Eleven kan
kommunikere på tysk
mundtlig om nære
emner i et meget
enkelt forståeligt
sprog.

Glosehæfte.
Sang.
Memoryspil

Med samtale på
klassen, høre jeg
og får
kvitteringerne fra
timernes udbytte.

41
42

Øvrige oplysninger
1.-6.kl. overnatning
torsdag-fredag
1. skoledag tirsdag
(Uge 33)

Aktivuge i eget skema
(Uge 39+40)

Emneuge +
motionsdag
Ferie
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43
44
45
46
47

Der Körper.
Krank und
Schmerzen.

48
49
50
51

Weinnacht im
Dänemark und
im Deutschland.

52
1
2
3

Repetition:
Sein, werden,
haben.
Der Körper
Farben und
Zahlen.

Eleven har viden om
forberedelse af enkle
præsentationer på
tysk.

Eleven kan
kommunikere på tysk
skriftligt om nære
emner i et meget
enkelt og forståeligt
sprog.

Eleven træner at
kunne anvende enkle
tyske udtryk i mødet
med tysktalende.

Eleven kan forstå
hovedindholdet af en
tekst.
Eleven har mod på at
skrive tysk.

Glosehæfte.
Sang.
Forskellige lege
aktiviteter.

Eleven kan skrive
enkle sætninger.
Eleven kan skrive
enkle ord og udtryk.

Opgaver i ”Gut
gemacht” + skriftlige
øvelser på klassen og
lektier.

4

5
6

Onsdag: Vider
med gut
gemacht; Körpe,
farbe, zahl,
haben, sein,
werden.

Eleven kan fortolke
tysk digt og lære
digtets ord og ”klang”.

Eleven kan forstå
hovedindholdet af en
tekst.

Eleven kan bruge sin
kreativitet til at
fremføre digte.

Eleverne har fire uger
til at fremføre ”Der
Erlkönig” på en kreativ
måde. (Mandagene)

Med samtale på
klassen, høre jeg
og får
kvitteringerne fra
timernes udbytte.

Torsdag: Åben Skole
(uge44)

Med samtale på
klassen, høre jeg
og får
kvitteringerne fra
timernes udbytte.

Fredag: Juleklip/øve 9
læsninger (uge 48)
Onsdag: Åben MS/
Lucia (uge 50)

Gennemgang af
skriftlig opstilling.

Ferie
Fredag: musicalstart
(9.40-11.40) (uge 3)

Musical
Fredag: forestilling og
skolefest
Uge sex i eget skema

Der Erlkönig
(Mandag)
7

Ferie
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8
9
10
11
12

13
14
15
16
17

18
19
20
21
23

Onsdag: Gut
gemacht.
Mandage:
Elev projekt:
Emne;

Eleven kan
kommunikere på tysk
skriftligt om nære
emner i et meget
enkelt og forståeligt
sprog.

Eleven har viden om
retstavning og
tegnsætning.

Eleven har viden om
forholdet mellem lyd
og stavning.

Mandage:
Elev projekt:
Emne;

Eleven kan fordybe sig
i et emne på tysk.

Eleven kan arbejde
med information i
enkle tekster og
billeder.

Eleven har viden om
relevant
informationssøgning
på tysk.

Onsdage:
Jahrzeit.
Das Wetter.
Wochentage.
Die Monate

Eleven kan føre korte
samtaler om vejr, året
og fortælle ud fra
dagene.

Mandage:
”Deutsche
industrie in DK.”

Eleven kan fremstille
en præsentation om
et emne på tysk.

Onsdage:
Navneord i
ental. Ubestemt
og bestemt.

Eleven får en
forståelse for tysk
grammatik; ubestemt
og bestemt.

Eleven har viden om
brug af opslagsværk
og kan bruge det til at
finde den rigtige
”artikel”.

Tjek af elevernes
skriftlighed og
grammatik. Huske
og hukommelsesøvelser.
Påskeferie
Mandag 2.påskedag
(uge 14)
Fredag: St.bededag
(uge 17)

Opgaver i ”gut
gemacht” + ark
opgaver.

Eleven har viden om
brug af opslagsværk.

Eleven kan arbejde
med information i
enkle tekster og
billeder.

Opgaver i ”Gut
gemacht.”

Eleven har viden om
relevant
informationssøgning
på tysk.

Eleverne skal
selvstændig finde
information om et tysk
mærke som også er i
DK og lave mundtlig
oplæg.
Opgaver i ”gut
gemacht” + ark
opgaver.

Torsdag og fredag: Kr.
Himmelfartsferie (uge
19)
Mandag: 2.pinsedag
(uge 21)
Tirsdag: Grundlovsdag
(uge 23)
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24
25

Buffer

Jeg forbeholder mig retten til at ændre årsplanen, ved uforudsete hændelser.

Mandag: SP-tur (uge
25)
Tirs: klasselærerdag
Tors: dimission
Fre: sidste skoledag
(uge 25)

