Tysk-Årsplan 9.a 2017-18
I tysk på 9.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 9, men også
kopier og opgaver der passer til de enkelte emner.
Tema:
Musik. Her skal vi tale, lytte og analysere tysk musik, kultur og sprog. Eleverne skal fremlægge
om deres musiksmag, og derved bruge såvel deres sproglige færdigheder, og de skal også
arbejde skriftligt.
Vi bruger Gyldendal/Tysk – Super 9 mm.
Tema:
Liebe/Ich mag dich. Ich mag dich handler om kærlighed og eleverne arbejder med selv at sætte
ord på følelser, læser digte og arbejder med kærlighed og kultur.
Gyldendal/Tysk – Tyskportalen – Super 9 mm.
Tema:
DDR die Geschichte.
Her skal eleverne arbejde med historien om DDR. Vi arbejder med skriftligheden,
mundtligheden og eleverne skal have indsigt I hvad der skete i perioden fra 1945 til 1990.
Gyldendal/Tysk – Tyskportalen – Super 9. mm.

Tysk-Årsplan 9.a 2017-18
Tema:
Kortfilm. Hundefutter, Kleingeld mfl.
I forløbet arbejder eleverne med filmens temaer og opbygning, for til sidst at kunne fortolke det,
de har set og lært. Eleverne skal også beskrive sig selv og filmens hovedpersoner.
Gyldendal/Tysk – Filmstriben – Tyskportalen
Tema:
Weihnachten. Eleverne stifter bekendtskab med tyske traditioner, kultur og mad.
Gyldendal/Tysk – Super 9 – Tyskportalen mm.
Tema:
Berlin. Eleverne skal beskæftige sig med Tysklands hovedstad, dens historie, kultur og
mennesker.
Gyldendal/Tysk – Super 9 – Tyskportalen. Mm
Tema:
Prüfung. Under hele dette skoleår, da vil eleverne blive præsenteret for eksempler og opgaver
der gør eleverne klar til eksamen til sommer.
Vi arbejder med grammatik, mundtlighed og eleverne vil få nogle prøver igennem skoleåret.
Kc.

