
Årsplan	  6.	  klasse	  

Undervisningen	  i	  tysk	  i	  6.	  klasse	  vil	  være	  en	  forlængelse	  af	  undervisningen	  i	  5.	  klasse:	  Vi	  skal	  
arbejde	  videre	  med	  samme	  materiale	  (Buntes	  Deutsch,	  tekstbog	  og	  arbejdsbog),	  og	  
undervisningen	  vil	  fortsat	  have	  fokus	  på	  alt	  det,	  eleverne	  kan	  eller	  næsten	  kan	  på	  og	  med	  tysk	  
og	  ikke	  på	  sproglig	  eller	  grammatisk	  nøjagtighed.	  Eleverne	  vil	  i	  løbet	  af	  året	  nå	  omkring	  de	  
flere	  ”nære	  emner”	  (krop,	  tøj,	  skole,	  indkøb,	  ferie)	  og	  vil	  få	  udbygget	  deres	  viden	  om	  Tyskland	  
og	  tysk	  kultur,	  samt	  få	  mere	  indblik	  i	  geografi	  og	  kultur	  i	  andre	  tysktalende	  lande.	  Eleverne	  
skal	  i	  årets	  løb	  begynde	  at	  –	  i	  et	  helt	  enkelt	  sprog	  –	  lave	  fremlæggelser,	  som	  de	  også	  kender	  
det	  fra	  andre	  fag.	  Arbejdssproget	  i	  klassen	  vil	  være	  en	  blanding	  af	  dansk	  og	  tysk.	  

Målene	  er	  fra	  Undervisningsministeriets	  forenklede	  fælles	  mål	  efter	  7.	  klasse.	  

Uge	  32	   Repetition	  von	  Wortschatz	  und	  Redewendungen	  aus	  der	  5.	  
Klasse.	  Kahoot	  (Quiz)	  fertigstellen.	  	  
Extra:	  
http://urskola.se/webbplatser/sprk/tyska/inredning/	  
http://www.goethe.de/lrn/pro/maerchen/spiele/index.ht
ml	  
	  

Eleven	  kan	  forstå	  
enkle	  ord,	  udtryk	  og	  
budskaber.	  Eleven	  
kan	  bruge	  sproget	  i	  
leg	  og	  spil.	  	  

Uge	  33	  -‐	  
35	  

Kleider,	  Kleider	  kaufen	  (Dialoge),	  Adjektive.	  	  
Buntes	  Deutsch	  Textbuch	  S.	  30	  –	  31,	  ÜB	  S.	  24,	  Arbeitskopie	  
15A	  	  
Eine	  Modeschau	  machen,	  Kleider	  
präsentieren/beschreiben.	  

Eleven	  kan	  i	  et	  
enkelt	  sprog	  tale	  om	  
nære	  emner.	  

Uge	  36	   Lejrskole,	  Jegindø	  
	  
	  

	  

Uge	  37	  -‐	  
38	  

Essen/getränke	  kaufen,	  gewöhnliche	  Redewendungen.	  
Buntes	  Deutsch	  Textbuch	  S.	  32	  -‐33,	  ÜB	  S.	  25	  -‐	  26.	  Essen	  
bestellen:	  
https://www.youtube.com/watch?v=BgMv1Vy74nc	  
	  

Eleven	  kan	  
gennemføre	  korte	  
dialoger	  om	  nære	  
emner.	  

Uge	  39	  -‐
41	  

Die	  Daten,	  die	  Ordnungszahlen,	  die	  Jahreszeiten,	  	  die	  
Monate,	  die	  Uhrzeit.	  
Buntes	  Deutsch	  Textbuch	  34	  –	  39,	  Übungsbuch	  27	  –	  35	  
	  

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

Uge	  43	  -‐	  
49	  

Der	  Körper,	  Wortschatz,	  Beschreibung.	  Nach	  Anleitung	  
zeichnen.	  Die	  Schule/Schulfächer;	  Filme.	  	  
Buntes	  Deutsch	  Textbuch	  S.	  40	  –	  47.	  Übungsbuch	  36	  -‐	  42	  

Eleven	  kan	  forstå	  
enkle	  ord	  og	  udtryk.	  
Eleven	  kan	  gætte	  
kvalificeret	  ud	  fra	  
en	  sammenhæng.	  

Uge	  50	  -‐	  
51	  

Weihnachten!	  Gebräuche	  und	  Traditionen	  in	  Deutschland,	  
Wortschatz,	  Spiele,	  Aufgaben	  ,	  Lieder.	  
Dänemark/Deutschland	  vergleichen.	  

Eleven	  har	  viden	  om	  
levevilkår	  i	  
tysktalende	  lande.	  
Eleven	  kan	  
sammenligne	  



tysktalende	  kulturer	  
med	  egen	  kultur.	  
	  

Uge	  1-‐	  2	   Der	  Schüler/die	  Schülerin	  macht	  eine	  Präsentation.	  ”Ich	  
und	  meine	  Familie”	  (Prezi,	  Power	  Point	  oder	  ähnliches.	  
Alle	  Präsentationen	  sehen.	  
	  

Eleven	  kan	  
præsentere	  sig	  selv	  
og	  sin	  nærmeste	  
familie.	  

Uge	  3	  +	  5	  
-‐6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(uge	  4	  
projekt)	  

Ferien.	  Camping,	  Platzbestellung,	  im	  Restaurant	  essen.	  	  
Textbuch	  S.	  48	  –	  53,	  Übungsbuch	  43	  –	  45.	  Das	  Wetter,	  
Speisekarten	  produzieren,	  Restaurant	  spielen.	  	  

Eleven	  har	  viden	  om	  
transparente	  ord	  og	  
udtryk.	  Eleven	  har	  
viden	  om	  
tekstopbygning	  og	  
informationssøgnin
g.	  

Uge	  8	  -‐	  
13	  

Eine	  Postkarte	  schreiben.	  Mehr	  über	  andere	  
deutschsprachige	  Länder	  wissen.	  Informationen	  suchen.	  
Buntes	  Deutsch	  Textbuch	  S.	  	  56	  –	  57,	  Übungsbuch	  46	  –	  49	  
	  
	  
	  
	  

Eleven	  har	  mod	  på	  
at	  skrive	  på	  tysk.	  
Eleven	  kan	  placere	  
tysktalende	  lande	  på	  
et	  verdenskort.	  	  

Uge	  16	  -‐	  
20	  

Texte	  über	  den	  Berlin-‐Marathon.	  Fakten	  über	  Berlin,	  
Wiederholung	  von	  Wortschatz	  	  
	  
Buntes	  Deutsch	  Textbuch	  58	  –	  63,	  Übungsbuch	  50	  –	  56,	  
Evaluierung,	  Selbstevaluierung.	  	  

Eleven	  har	  viden	  om	  
at	  læse	  efter	  
hovedindhold.	  
Eleven	  har	  viden	  om	  
relevante	  spørgeord	  
og	  svarstrategier	  

Uge	  21	  -‐
22	  +	  24	  –	  
25	  	  
(uge	  23	  
emneuge
)	  

Präsentation,	  eigenes	  Thema.	  Vorbereiten	  und	  laut	  
lesen/abspielen.	  

Eleven	  kan	  i	  et	  
enkelt	  sprog	  tale	  om	  
nære	  emner.	  Eleven	  
har	  viden	  om	  
forberedelse	  af	  enkle	  
præsentationer	  på	  
tysk.	  

	  

	  


