Årsplan tysk 2017-2018 8.a
I tysk på 8.årgang har vi fokus på: - at styrke bevidstheden om, hvordan man tilegner sig det
tyske sprog. Kultur og samfundsforhold i tysktalende lande vil vi ligeledes bruge tid og interesse
på, da det er en stor del af tyskfaget. Eleverne skal lære at bruge sproget, så der skal tales tysk,
og der skal være fremlæggelser der støtter dette arbejde. Der skal ligeledes være fokus på
grammatik og skriftlighed, da dette er en del af de prøver eleverne kan komme op i.
Så undervejs i dette skoleår, vil eleverne blive præsenteret for såvel lytte, læse, sprog og skrive
prøver i tysk.
Vi vil derudover bruge film, musik, billeder og meget mere i undervisningen. Vigtigst er, at tysk
skal være sjovt, spændende og brugbart i elevernes bevidsthed.
Der vil blive brugt forskelligt materiale i undervisningen. Tysk-Gyldendal, Super 8, men også
kopier og opgaver der passer til de enkelte emner.
Tema.
Sprechen: Her vil vi arbejde med tyske sætninger og talemåder(Redewendungen)
Gyldendal/Tysk
Tema:
Sprogligt fokus/grammatik. - finde udsagnsled, grundled, genstandsled og hensynsled i simple
sætninger.
Gyldendal/Tysk
Tema:
Musik: - musikgenre, kunstner eller en sang. - Eleverne kan fortælle, hvilken musik de godt kan
lide, og hvad de synes om forskellige musikgenrer og de skal præsentere en kunstner, eller flere.
Super 8. Mit Musik geht alles besser. Gyldendal/Tysk
Tema:
Zukunft und Beruf. Hvad har eleverne af fremtidsdrømme og hvordan når de dem?
Gyldendal/Tysk mm.
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Tema:
Talentiert. Her vil vi arbejde med mennesker der kan noget særligt. Det kan være sport, kunst,
musik og meget mere.
Gyldendal/Tysk og Super 8.(Film, Fernsehen, Lesen)mm.
Tema
Weihnachten : Tyske juletraditioner. - Eleverne kan beskrive forskelle og ligheder mellem
danske og tyske juletraditioner.
Gyldendal/Tysk og Super 8.(Feste, Feiern,Fünfzehn)mm.
Tema:
Wer bin Ich?: - Eleverne kan beskrive sig selv og andre med enkle sætninger.
Gyldendal/Tysk og Super8.(Nicht ganz normal)mm.
Tema:
Sport, Fussball und Gefühle. - Eleverne kan beskrive situationer, tanker og følelser ved fx at
anvende adjektiver. - Eleverne kan besvare W-spørgsmål om emnet.
Gyldendal/Tysk mm.
Tema:
Schweiz: Her skal eleverne lære noget om Schweiz, landets kultur, historie og natur.
Gyldendal/Tysk og Super 8.(Da, wo ich wohne)mm.
Tema:
Ferie: - Eleverne kan fremlægge om en ferieoplevelse i et enkelt sprog ud fra stikord.
Gyldendal/Tysk og Super 8.(Zelten, Trampen, Reisen) mm.
I løbet af skoleåret, vil grammatik, læsning, skrivning, oplæg og små prøver være en del af
elevernes pensum. Disse faglige områder indgår i alle temaerne.
Kc
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