
Årsplan tysk 7./8.klasse 2019-2020.                     Lærer Peter Spangtoft Marxen Kassebølle Friskole. 

Denne årsplan er overordnet og kun vejledende. Der kan forekomme ændringer. Læs om fagets mål 

og prøver her: https://emu.dk/grundskole/tysk 

Vores grundbogsmateriale er Der Sprung 2 Grundbuch og Arbeitsbuch. Desuden bruger jeg Clio. 

Vores volontør Anne laver små øvelser og hjælper eleverne i timerne. 

Nordplus Junior gør at vi skal bruge en del tysk timer på at eleverne øver fremlæggelser af deres 

ture, så vi holder ikke helt årsplaner og derfor er der ikke så mange emner.  

Grammatik: Clio træningsøvelser og kopier Peter fra Der Sprung 3. Som supplement Du bist dran 2 

eller 3. Til hver timer laver vi små dialog øvelser eller laver små ord træningsøvelser. 

Hver uge skal i derhjemme se en nyhedsudsendelse Logo News. Afsæt 20 minutter til det. Hjælp 

derhjemme med at få nogle gode vaner. 

Periode                                 Emne                                  Materiale                             Mål 

August - September Præsentationer Meine 
Freunde und Ich. 

Der Sprung 3 
Clio og Der Sprung 3 
grammatik 

At kunne præsentere 
sig selv mundtligt og 
skriftligt 
Forstå, lytte og 
kommunikere på tysk. 

September - Oktober  Die Jahreszeiten Der Sprung 3 At kunne udtykke sig 
om årstiderne og 
aktiviteter. Øve 
lytteøvelser og 
skriftlige øvelser 

Oktober - november  Eine Reise durch 
Deutschland 

Der Sprung 3. Clio. 
Vores volontør Anne 
fortæller på tysk om 
hendes hjemstavn 
Hammeln ved 
Hannover.  

At have viden om de 
forskellige egne i 
Tyskland. Generel 
viden om byer og 
seværdigheder.  

December Weihnachten Anne fortæller om 
hvad er typisk tysk Jul.  
Der Sprung 3. Clio. 
Sangtekster.  

At have viden tyske 
juletraditioner.  
At kunne synge tyske 
julesange, smage tysk 
julegodter 

Januar - februar Tyske eventyr  Vi læser traditionelle 
tyske eventyr. Laver 
skuespil. 

At kunne forstå tyske 
tekster om eventyr, at 
bruge replikker. 

Marts - april Deutsches Essen Clio. Du bist dran. 
Madopskrift på tysk. 
Dialog fra restaurant. 

At have viden om tysk 
mad og typiske 
restaurant vendinger. 

Maj - juni Valgfrit emne på tysk. Clio At kunne fremlægge 

https://emu.dk/grundskole/tysk
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Eleverne fremlægger 
frit om et emne, som 
de vælger fra Clio. 

på tysk og tilegne sig 
viden om tysk kultur. 

 


