
Årsplan for 6./7.klasse tysk.

Buntes er en bog for begynder tysk, som giver gode succes oplevelser og får eleverne
trænet i den basale grammatik og samtaleform. Senere på året bruger vi Clio som
supplement.

Vi skal høre masser af tysk musik og lave lege og bevægelse.

Vi skal vælge emner i tysk fra årsplanen Clio tysk
https://portals.clio.me/dk/tysk/7-10/forloeb/aarsplaner/aarsplan-7-klasse/

I sprogbrug laver vi skriftlige øvelser i Fang an 1 og Fang an 2. Inden juleferien skal vi have
gennemgået halvdelen af øvehæftet. Det kræver 2 sider om ugen, hvis man er syg, må man
indhente det.

Vi skal lave 4 skriftlige aflveringer i tysk. Se i årsplanen. i foråret ligner afleveringerne lidt det
man laver i 8. og 9.klasse, så eleverne vænner sig til det skriftlige.

Årsplanen er kun vejledende. Eleverne og jeg vurderer, hvad der virker bedst og giver mere
mening, og ændrer selvfølgeligt, hvis læringen eller nysgerrigheden står stille. Men som
lærer glæder mig helt vildt og tænker det bliver et fantastisk år.

Undervisningen lægger sig op ad Fælles Mål i tysk
https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_Tysk.pdf

Måned Forløb Materialer Læringsmål

August-oktober Ich bin Paula

Meine Geschwister
sind cool

Meine aktiven Eltern

Buntes Deutsch
grundbog og
arbejdsbog

Jeg repeterer og lærer at anvende basal
tysk

Jeg kan lytte, læse, forstå og udtrykke
mig på tysk skriftligt.

Jeg lærer at præsentere mig selv og min
familie mundtligt og med 1 tysk
aflevering.

https://portals.clio.me/dk/tysk/7-10/forloeb/aarsplaner/aarsplan-7-klasse/
https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_Tysk.pdf


November-
december

Freundschaften

Ins Konzert

Vi lytter til tyske
sange.

Weihnachten

Se ovennævnte. · Jeg kan fortælle om mine venner og
fortælle, hvorfor det er vigtigt med venner.

· Jeg kan fortælle om musik og lærer
forskellige tyske musik bands at kende.

· Jeg kan anvende basal grammatik og
vendinger. Jeg kan forstå, lytte og læse
tysk om venner og familie. Jeg kan
udtrykke mig skriftligt og skrive om et
band på tysk.

· Jeg får viden om Jul på tysk, lærer
traditioner og sange at kende.

Januar-

marts

Der-Herr-der-Ringe-F
est

Am Bodensee

Vi arbejder med et
sted i Tyskland. Vi
bruger Clio som
inspiration. Google
Slide om et sted i
Tyskland.

Supplement Clio
6/7.klasse.

· Jeg får viden om tysk nutidig kultur og
geografi.

· Jeg kan forstå, lytte, læse og skrive på
tysk om et sted i Tyskland

· Jeg kan mundtligt og skriftligt
præsentere kultur og geografi af en egn i
Tyskland. og lytte til mine
klassekammerater..

· Jeg øver jævnligt grammatik.



April-

juni

Sidste kapitel i Buntes
Deutsch Der Berlin-
Marathon

. · Jeg får viden om en af Tysklands store
årlige begivenheder. Peter fortæller om
sin egen Berlin maraton på tysk.

· Vi øver jævnligt tysk grammatik.

Clio 7.klasse.

Sport, Berlin og et
andet forbundsland
eller storby, anders
sein (at være
anderledes), deutsche
Schule eller emnet
Essen (spise)..

https://portals.clio.me/
dk/tysk/7-10/forloeb/a
arsplaner/aarsplan-7-k
lasse/

Eleverne prøver den
skriftlige tysk prøve:
lytte, læse og
sprogbrug
(grammatik).

Clio · Jeg får viden om kultur og samfund

· Jeg kan lytte, læse, forstå og skriftligt
formulere mig

· Jeg kan sammenligne med Danmark og
min egen by.

· Jeg arbejder med 2 større skriftlige
aflveringer over et af emnerne. Jeg
arbejder kontinuerlig med grammatik.

https://portals.clio.me/dk/tysk/7-10/forloeb/aarsplaner/aarsplan-7-klasse/
https://portals.clio.me/dk/tysk/7-10/forloeb/aarsplaner/aarsplan-7-klasse/
https://portals.clio.me/dk/tysk/7-10/forloeb/aarsplaner/aarsplan-7-klasse/
https://portals.clio.me/dk/tysk/7-10/forloeb/aarsplaner/aarsplan-7-klasse/

