Årsplan tysk, 8. klasse, 2021-22
(Med forbehold for ændringer.)

Formål:
Eleverne skal udvikle kompetencer til at kommunikere på tysk mundtligt og skriftligt. De skal udvikle deres
sproglige bevidsthed og en kulturel og interkulturel forståelse.

Tilrettelæggelse af undervisning
Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolens Fælles Mål og læseplan.
I undervisningen lægges der vægt på tysk tale ud fra den enkeltes forudsætninger. Jo mere input eleverne
får på tysk, jo bedre vil deres kommunikative færdigheder på tysk blive.
I år arbejder vi hovedsageligt ud fra onlineportalen ‘tysk.alinea.dk’, som er bygget op omkring emner, som
eleverne kunne interessere sig for. Der bygges videre på allerede kendt ordforråd og nyt ordforråd fra
elevernes hverdag tilegnes, som anvendes både mundtligt og skriftligt i kommunikative situationer.
Opbygning af sproglige og grammatiske færdigheder er integreret i hvert emne, men fokuseres også
separat på i enkelte lektioner. For at spænde bredt, supplerer vi systemet med andet materiale, fx artikler,
sange, videoer og andet filmmateriale, som findes på nettet.
Den fortrukne arbejdsform vil være i grupper, da denne giver flere elever mulighed at tale på samme tid,
samt at der kan udnyttes den enkelte elevs stærke sider og evnen for samarbejdet udvikles og styrkes. Dog
vil der også forekomme klasseundervisning og individuelle opgaver.
Der skal regnes med en del lektier i mindre og større omfang, fx læsning, afleveringer og præsentationer.
Der anbefales en repetition af gennemgået stof og især ordforrådet, da ordforrådet er grundlaget for at
kunne kommunikere. Det tyske ord for ordforråd er ”Wortschatz”, ordret oversat ”ord-skat”, dvs.
opbygning af et ordforråd kan ses opbygning af en skat. Derudover anbefales det at lytte til tysk musik og
se film på tysk for at væne sig til tysk tale. Tysk musik kan findes på youtube, fx Deutsch Pop / Rock. Ved
film vil det være en god idé at begynde med børnetv, da indholdet er nemmere at forstå og sætningerne er
mere simple i opbygningen. Det kunne fx være lørdag / søndag formiddag på ZDF eller på internet: KiKa –
Mediatek

Planen:
Emne
Ferien –
Sommer, Sonne und
freie Zeit

Berlin
Mein Kiez
Schmeckts?

Indhold
-

ordforråd ifm ferie
førnutid / datid
fortælle om sin ferie
Song verstehen
Ausdrücke zum Thema
Aufsatz über Ferien schreiben
kennst Fakten über Berlin
kannst Berlin mündlich präsentieren
Gedichte von Jugendlichen in Berlin lesen und verstehen
eigene Gedichte schreiben
Präsentationsvideo von deiner Stadt
Interview
Gespräch über Essgewohnheiten
Meinung ausdrücken
Beugung „haben“ und „sein

1

Ich verdiene mein
eigenes Geld

-

im Restaurant
Wörter und Ausdrücke zu den Themen „Freizeitjob“ und „Arbeit“
Vorstellungsgespräch führen
vom Freizeitjob erzählen

Liebe ist

-

Ein Elfchen verfassen
ein Tagebuch lesen, verstehen und schreiben
eine Fotolovestory machen
Wortschatz zum Thema
Thema auf Deutsch diskutieren
eigenes Fitnessprogramm filmen und präsentieren
Meinung über Schule ausdrücken
deutsche und dänische Schulsystem vergleichend erklären
Videopräsentation von deiner Schule

-

eigene Meinung zum Thema ausdrücken
diskutieren
Leserbrief zum Thema schreiben

-

Körper, Gesundheit und
Fitness
Schule, na klar

Magersucht, ein
Mädchen-problem
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