
 

 Årsplan tysk 2019-2020 med 4. og 5. kl. på Ørding Friskole  

Warum Deutsch?  

flere mennesker.  

de 

tysktalende lande til) og bliver mere bevidst om egne traditioner 

og egen kultur.  

-Tyskland er det største land 

i Europa og vores nabo!!!!  

 

ister i Danmark kommer fra Tyskland.  

sprog/grammatik. En metabevidsthed.  

 

Begyndertysk vil være praktisk/musisk/bevægelsesinspireret, men 

vi vil også lave lidt fællesskrivning. Sange/musik blandt andet fra 

Aløkkes forlag: Sing mit uns. Lege/spil m.m. vil naturligt indgå. 

 
Vi vil blandt andet komme omkring følgende emner via 

fællesbogen Logo5 fra Gyldendal m. tilhørende arbejdsbog: Das 

ist Deutsch, Hallo undtschüss, so sieht es aus, In der Schule, 

Meine Freunde, Meine Familie, ich habe Hunger, Tolle Tiere. 

Samt ud fra fællesbogen:Deutch mit Hansi. Her øves at lytte til 

tyske ord m. fokus på udtale, at forstå tyske små sætninger, at læse 

og skrive enkle, små tyske sætninger, at føre korte samtaler med 

mange gentagelser.  

Lektier: Hver torsdag laves 1-2 sider i Fang an1, som afleveres om 

onsdagen. Lektier påbegyndes i Fordybelsen-men laves gerne 

færdige derhjemme i samarbejde med forældrene.  

 



 
 

Elevens læringsmål: Du skal lære at hilse  

Du skal lære at fortælle hvad du hedder om din familie  

Du skal lære at fortælle hvor gammel du er og om dine fritidsinteresser  

Du skal lære at fortælle hvor du bor  

Du skal lære at fortælle hvor man kan bo  

Du skal lære tallene fra 1 – 20  

Du skal lære de almindeligste farver  

Du skal lære at fortælle om det sted du bor og om dine kæledyr  

Du skal lære udsagnsordet sein  

Du skal lære ord om tingene i et klasseværelse  

Du skal lære at fortælle om tingene i din skoletaske  

Du skal lære at fortælle om tingene i dit pennalhus  

Du skal arbejde med ord, som beskriver aktiviteterne i skolen og fagene  

Du skal lære om navneord, deres køn og kendetegn  
 

 


