Årsplan Tysk
ÅRSPLAN FOR Engelsk 7 KLASSE
Ug
e

Forløb

33

Opstart

34

Freundschaft
gennem dette emne
skal eleverne
blive trygge ved at
tale Tysk i klassen -

KLASSE: _________ SKOLEÅR: ________ /________

Kompetenceområde
og mål

Materialer

Uddybende beskrivelse

Mundtlig og skriftelig
Tysk

Clio

At eleverne kan
anvende mundtlig og
skriftelig Tysk og tør at
ytre sig og lave fejl.

Mundtlig og skriftelig
Tysk

Clio

35

Freundschaft
gennem dette emne
skal eleverne
blive trygge ved at
tale Tysk i klassen -

At eleverne kan
anvende mundtlig og
skriftelig Tysk og tør at
ytre sig og lave fejl.

Mundtlig og skriftelig
Tysk

Clio

36

Freundschaft
gennem dette emne
skal eleverne
blive trygge ved at
tale Tysk i klassen -

At eleverne kan
anvende mundtlig og
skriftelig Tysk og tør at
ytre sig og lave fejl.

Mundtlig og skriftelig
Tysk

Clio

37

Freundschaft
gennem dette emne
skal eleverne
blive trygge ved at
tale Tysk i klassen -

At eleverne kan
anvende mundtlig og
skriftelig Tysk og tør at
ytre sig og lave fejl.

Skrive tysk

Internattet

38

Ordkenskab - Skriv
hvad venskab
betyder for dig

Eleverne skal, ved
hjælp af den ordbank vi
har lavet, skrive om sig
selv.

39

Emne uge

40

Arbejd med Bundes
Duesch

Klasse bog

Eleverne arbejder med
klassebogen og dens
øvelser

41

Prøve projekt

42

EFTERÅRSFERIE

43

Grammatik

44

Grammatik

45

Buntes Deutsch
Arbejdsbogen

46

Buntes Deutsch
Arbejdsbogen

47

Øve grammatik

Clio

Eleverne skal lære den
tyske grammatik

Øve grammatik

Clio

Eleverne skal lære den
tyske grammatik

Skrive - Læse - præsentere

Arbejdsbog

Eleverne skal arbejde
med deres tyske
arbejdsbog

Skrive - Læse - præsentere

Arbejdsbog

Eleverne skal arbejde
med deres tyske
arbejdsbog

Fagdage

48

49

Buntes Deutsch
Arbejdsbogen

Oplæg om selvvalgt
emne for klassen

51

Juleafslutning

52
53

2

3

4

Arbejdsbog

Eleverne skal arbejde
med deres tyske
arbejdsbog

Mundtlig fremlæggelse

Internettet

Eleverne fremlægger i
grupper eller alene. De
har selv valgt deres
emne. De fremlægger 5
min og besvarer evt
spørgsmål fra klassen.

Mundtlig fremlæggelse

Internettet

Eleverne fremlægger i
grupper eller alene. De
har selv valgt deres
emne. De fremlægger 5
min og besvarer evt
spørgsmål fra klassen.

Clio

Elebverne skal gennem
forløbet arbejde med
hovedstaden Berlin. Vi
skal kigge nærmere på
madkulturen og den
Berlinske kunst scene.

Clio

Elebverne skal gennem
forløbet arbejde med
hovedstaden Berlin. Vi
skal kigge nærmere på
madkulturen og den
Berlinske kunst scene.

Clio

Elebverne skal gennem
forløbet arbejde med
hovedstaden Berlin. Vi
skal kigge nærmere på
madkulturen og den
Berlinske kunst scene.

Clio

Elebverne skal gennem
forløbet arbejde med
hovedstaden Berlin. Vi
skal kigge nærmere på
madkulturen og den
Berlinske kunst scene.

Oplæg om selvvalgt
emne for klassen

50

1

Skrive - Læse - præsentere

JULEFERIE

Berlin - Berlin Berlin

Berlin - Berlin Berlin

Berlin - Berlin Berlin

Berlin - Berlin Berlin

Læse - Skrive - Tale

Læse - Skrive - Tale

Læse - Skrive - Tale

Læse - Skrive - Tale

5

Teateruge 6.-9. Læseuge for resten

6

Teateruge 6.-9. Læseuge for resten (fri fredag)

7

VINTERFERIE
Læsning - Sprogligt fokus
- Kulturforståelse

8

Musik und Idole

Clio

Gennem forløbet skal
vi kigge nærmere på
den tyske
musikhistori. Eleverne
skal finde tysk musik
dei kan lide og de skal
analysere tekster.

9

10

12

Grammatik

13

16

17

Gennem forløbet skal
vi kigge nærmere på
den tyske
musikhistori. Eleverne
skal finde tysk musik
dei kan lide og de skal
analysere tekster.

Læsning - Sprogligt fokus
- Kulturforståelse

Clio

Gennem forløbet skal
vi kigge nærmere på
den tyske
musikhistori. Eleverne
skal finde tysk musik
dei kan lide og de skal
analysere tekster.

Læsning - Sprogligt fokus
- Kulturforståelse

Clio

Gennem forløbet skal
vi kigge nærmere på
den tyske
musikhistori. Eleverne
skal finde tysk musik
dei kan lide og de skal
analysere tekster.

Clio

Eleverne øver
grammatik

Læse - Skrive - Arbejde
praktisk

Interettet
Clio

Eleverne skal gennem
forløbet arbejde med
emnet Street art og
hvad det har betydet
for den tyske kunst
historie. De skal selv
afprøve nogle ting
indenfor emnet street
art.

Læse - Skrive - Arbejde
praktisk

Interettet
Clio

Eleverne skal gennem
forløbet arbejde med
emnet Street art og
hvad det har betydet
for den tyske kunst
historie. De skal selv
afprøve nogle ting
indenfor emnet street
art.

Læse - Skrive - Arbejde
praktisk

Interettet
Clio

Eleverne skal gennem
forløbet arbejde med
emnet Street art og
hvad det har betydet
for den tyske kunst
historie. De skal selv
afprøve nogle ting
indenfor emnet street
art.

Læse - Skrive - Arbejde
praktisk

Interettet
Clio

Eleverne skal gennem
forløbet arbejde med
emnet Street art og
hvad det har betydet
for den tyske kunst

Musik und Idole

Musik und Idole

15

Clio

Musik und Idole

11

14

Læsning - Sprogligt fokus
- Kulturforståelse

Grammatik forståelse

PÅSKEFERIE

Street Art

Street Art

Street Art

Street Art

historie. De skal selv
afprøve nogle ting
indenfor emnet street
art.
Clio

Eleverne øver
grammatik

Clio

Eleverne øver
grammatik

Humor på tysk - kultur
forståelse

Clio

Eleverne arbejder med
humor på tysk og
hvordan den tyske
humor spiller en
kulturel rolle

Humor på tysk - kultur
forståelse

Clio

Eleverne arbejder med
humor på tysk og
hvordan den tyske
humor spiller en
kulturel rolle

18

Grammatik

Grammatik forståelse

19

Grammatik

Grammatik forståelse

20

Humur - oder nicht

21

Humur - oder nicht

22

Repeter

23

Repeter

24

Repeter

25

Afslut året

26

SOMMERFERIE

27

SOMMERFERIE

