Årsplan Tysk 7. Klasse 2018 – 2019

Hvad

Hvorfor

Årsplanen til 7. Klasse er udarbejdet således at eleverne kommer godt
omkring de færdighed –og vidensmål der er opstilet i Fælles mål. På
den måde sikre vi bedst muligt, at eleverne undervises indenfor de
kompetenceområder som er nødvendige inden de skal videre i 8.
Klasse til andre skoler. Forløbene er tilrettelagt med masser af talt og
skriftligt arbejde. Der bliver arbejdet med emner inden for elevernes
hverdag og interesser, men også i forhold til kultur og
samfundsforhold i tysktalende lande.
Emnerne er tilrettelagt med henblik på at skabe variation og
motivation i undervisningen. Emnerne skal give eleverne mulighed for
at arbejde med forskellige medier og værktøjer, så de udvikler deres
mundtlige kompetencer og føler sig sikker i arbejdet med it i
undervisningen.

34-35-35

- Comis

- Læse tyske tegneserier
- Lave og fremlægge egen tegneserie
- Vænne sig til sprogets lyde og udtale.
- Lyst og modet til at tale tysk
- Udvide ordforråd

36-37-38

- Städte

-Kan bruge sproget i sang, spil, leg og
bevægelse
- Kan bruge ordforrådet omkring byer i
sætninger
- Kan læse tekster indenfor emnet

39-41

- Welt der Musik

- Kan vælge det rigtige verbum i tyske

- verbum

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

43-44-45

- Das Oktoberfest

-

Kendskab til tyske traditioner

-

Kan give eksempler på oplevelser i

- Landeskunde

Tysklands Bundesländer.
-

46-47-48

- Meine Familie

Udvide ordforråd ud fra billeder

-Har viden om at lytte efter hovedindhold
-Fortæller enkelte oplysninger om sin
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

- Sport ist Spitze

-Kan gennemføre korte dialoger
- Videre opbygning af ordforråd
- kan genkende forskellige sportsgrene
- kan forstå hovedindholdet af en tysk
tekst.
-Kan skrive enkle sætninger på tysk
interesser

6-8-9

- Das ist Deutschland

-Kan bruge sproget i sang, spil, leg og
bevægelse
- kan fortælle om Tyskland og dens
traditioner
- Kan præsentere og fortælle om
Bundelände
- Kan udpege Tysklands Bundesländer på
et landkort og nævne de største byer.

10-11-12

- Die Deutsche schule

-Kan formulere enkle sætninger inden for

skolesystemet
- Viden omkring spørge og svarteknikker

12-13- 15-

- Anders Sein

-Kan skrive ord til emnet
-Kan anvende substantiver i ental og flertal
-Kan deltage i et kort rollespil
-Kan forholde sig og tale om emnet i
forhold til andre og sig selv

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

- Street Art

-

Kan tale om tyske kunstnere

-

Kan læse tekster indenfor emnet

-

Kan genkende ord og beskrive
billeder

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.

