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Vi skal i 7. Klasse arbejde med det talte og det skrevne sprog. Tysk kan for nogle være en udfordring, men
målet er, at vi gennem en blanding af individuelt arbejde, tavleundervisning, pararbejde mv. Eleverne
skal arbejde med musik, samtale, skriftlige opgaver, skuespil, småfremlæggelser, se film, beskrive
billeder o.ma. Mundtligheden er det vigtigste i tysk, så den vil blive en stor del af dette års pensum. Den
skriftlige del af faget vil vi naturligvis også styrket. Vi vil en time om ugen arbejde med grammatikkenvia gennemgang af grammatiske områder, skriftlige opgaver, samt lege der skal styrke indlæring og brug
af grammatiske elementer. IT vil være en naturlig del af faget, da vi anvender digitale læringsplatforme.
Vi vil arbejde indenfor følgende emner:
Tema:
Anders sein:

Anders sein handler om at føle sig anderledes. I forløbet skal eleverne læse læserbreve, arbejde
med sangtekster og en novelle. De skal lære selv at sammensætte et interview til et fiktivt
radioprogram, hvor de benytter sig af deres viden om emnet og et relevant ordforråd.
Vi vil bruge Tyskportalen og Gyldendal-Tysk mm.
Hautfarbe, Grösse, Ausbildung, Familie, Freunde, Sprache, Kultur, Glauben, Einsamkeit, Schule.

Tema:
Märschen:
Dette forløb kredser om genren eventyr. Eleverne arbejder med ordforråd, genrens
genkendelige træk og eksempler på eventyr.
Eleverne skal lave her arbejde med skuespil, film, og sang.
Vi vil bruge Fagportalen og Gyldendal-Tysk mm.
Es war einmal, Prinz, Prinzessin, Hexse, Troll, Schloss, Verhext, Wünsche, Kuss, Drachen, Gold,
König, Königen.
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Tema:
Wenn ich frei habe:
I dette forløb arbejder vi med hvad eleverne bruger deres fritid på. Det omhandler elevernes
interesser og der skal være fokus på fremlæggelser fra eleverne om deres fritid, sport, musik
mm.
Gyldendal/tysk – Fagportalen – Logo 7
Freizeit, Sport, Freunde, Langeveile, Facebook, Familie, Musik, Zukunft, Arbeit, Interessen .mm

Tema:
Deutsche Städte….
I dette forløb, vil fokus være på tyske byer. Vi vil arbejde med et antal byer, hvor eleverne skal
fremlægge om byerne, deres kultur, seværdigheder, historie og meget mere.
Gyldendal/Tysk – Fagportalen – Logo..

Tema:
Ein guter Film: Hundefutter – Kleingeld.mm

Eleverne arbejder selvstændigt med anmeldelser og opgaver, der giver dem et ordforråd de kan
bruge til at beskrive film og tilkendegive deres egen holdning.
Gyldendal/Tysk – Filmstriben

Tema:
Weinachten.
I dette forløb skal vi arbejde med julen. Vi skal sammenligne de traditioner vi har I Danmark
med de tyske. Det er sange, pynt, mad og religion.mm.
Logo 7 – Gyldendal/Tysk – Fagportalen.
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