Årsplan 8. klasse i tysk 2019/20
(3 lektioner ugentligt)
Denne årsplan for 8. klasse tager afsæt i platformen ”Clio Online - tysk” for
udskolingen, som er bygget op omkring ”Fælles Mål” for tysk både ift. fag- og
trinmål.

Uge Formål

Emne/indhold

33

Introuge

34

Formålet med
forløbet er at
motivere eleverne til
at lære tysk via et
aktuelt og
vedkommende tema
som sociale medier.

- Aufgabe:
Präsentation ”Ich
bin…”
- Udlevering og
gennemgang af
årsplan etc.
- Thema: ”Welt
eines Teenagers”
ca.10 lektioner –
- Text: “Computer
in der Freizeit”
Clio Online
1,4 normalsider
- Kurzfilm:
“Kinderspiel”

35
36

- Thema: ”Welt
eines Teenagers”
- Thema: ”Welt
eines Teenagers”
Introtur (onsdag 4.sep –
fredag 6.sep)

37

- Thema: ”Welt

Kompetencemål for
forløbet
Forløbet ” Welt eines
Teenagers” er primært
bygget op omkring en
række varierede
aktiviteter, men
indeholder også tekster,
som skaber en fælles
basis for det tematiske
arbejde. De faglige
discipliner Læsning,
Samtale, Lytning og Tekst
om medier er primært i
spil.

38

-

39

-

40

Formålet med
forløbet er at sparke
til motivationen i
tyskundervisningen
med et tema, som de
fleste elever har en
stor interesse for,
nemlig sport.
Forløbets tekster og
aktiviteter bringer
derfor elevernes egne
samt andre personers
sportsinteresser i spil
på en måde, der
forhåbentlig gør
sprogarbejdet sjovere
og samtidig giver
engagerede elever.

41

-

Der er især to faglige
områder, som forløbet
forsøger at bringe i fokus,
nemlig Samtale og
Præsentation. Store dele
af forløbet er derfor
tilrettelagt som
samtaleøvelser og mindre
præsentationer af
forskellige
vandsportsgrene.

- Thema:
”Wassersport”
Efterårsferie

42
43

- Thema:
”Wassersport”
- Thema:
”Wassersport”
Terminsprøve

44
45
46

-

eines Teenagers”
Thema: ”Welt
eines Teenagers”
Thema: ”Welt
eines Teenagers”
Thema:
”Wassersport”
ca. 12 lektioner
Clio Online
Text:
”Wassersport” 1,4
normalsider, Clio
Online

Formålet med
forløbet er at lade
julehyggen indfinde
sig i
tyskundervisningen,
dog uden at
sprogindlæringen
bliver lagt på hylden.

- Thema: ”Frohe
Weihnachten”
ca. 6
lektioner
Clio Online

I aktiviteten "In meinem
Schuh fand ich..." træner
eleverne deres ordforråd,
mens deres sprog og
udtale kommer i spil i
aktiviteten
"Weihnachtsgedichte",
hvor der skal arbejdes

med oplæsning.
Lyttefærdighederne
bliver testet i aktiviteten
"Fröbelsterne basteln",
mens kreativitet og evnen
til at læse og afkode
indholdet af en lidt
sværere tysk tekst er i
fokus i aktiviteten
"Weihnachtsgeschichten"
.

49

- Thema: ”Frohe
Weihnachten”
- Thema: ”Frohe
Weihnachten”
OSO

50

Fremlæggelse OSO

51

”Juleugen” – Fælles
alternativ uge for hele
skolen
Juleferie

47
48

52+
1
2
Formålet med
forløbet er at
præsentere eleverne
for nogle andre sider
af den østrigske
kultur end blot
skisport. Den
østrigske historie og
kultur indeholder
mange spændende
temaer, som det er
værd at tage et kig på.
I dette forløb har vi
valgt at fokusere på
multikunstneren
Hundertwasser,
adelsfamilien Die

- Thema:
”Österreich
entdecken” Ca. 10
lektioner Clio
Online
- Text:
“Einführung” von
Roger Kolb

Forløbets tre temaer
sætter primært fokus på
kompetenceområderne
Lytning, Læsning,
Samtale, Sprogligt fokus
(på skrift) og
Kulturforståelse.

Habsburger og den
berømte Sachertorte.
3

4

5
6

Formålet med
forløbet er at give
eleverne et mere
indgående og
nuanceret indblik i
den tyske hovedstad,
Berlin.

7
8

9

10

Formålet med
forløbet er at skabe
grundlag for masser
af sproglig aktivitet
via en tysk kortfilm.
"Hundefutter" har et
noget specielt
venskab mellem to
drenge som centralt
tema. Men er der
overhovedet tale om
et venskab? Og er
venskabet
ligeværdigt? Eleverne

- Thema:
”Österreich
entdecken”
- Thema:
”Österreich
entdecken”
Skiferie
- Thema: “Berlin –
die deutsche
Hauptstadt” ca. 9
lektioner Clio
Online
- Text: “Berlin – die
Hauptstadt
Deutschlands” Clio
Online 1,6
normalsider
Vinterferie
- Thema: “Berlin –
die deutsche
Hauptstadt”
- Thema: “Berlin –
die deutsche
Hauptstadt”
- Thema:
“Hundefutter” ca. 8
lektioner, Clio
Online
- Kurzfilm:
“Hundefutter”

- "Berlin – die
deutsche
Hauptstadt" giver
primært mulighed
for at træne
læsning og
præsentation og
styrke det tyske
ordforråd gennem
arbejdet i par og
mindre grupper.

Forløbet er bygget op
omkring en række
varierede aktiviteter.
Samlet set bringer
aktiviteterne
sprogundervisningen
rundt om de faglige
discipliner Lytning,
Sprogligt fokus og
Samtale.

får mulighed for at
inddrage egne
erfaringer med
venskaber i arbejdet
med forløbet.
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20

- Thema:
“Hundefutter”
- Thema:
“Hundefutter”
- Thema:
“Hundefutter”
Formålet med
- Thema: “Good
forløbet er at give
Bye, Lenin!” Ca. 9
eleverne et indblik i
lektioner, Clio
en kompleks situation
Online
i tysk historie, nemlig
- Text: “Das Leben
delingen i øst og vest
in der DDR” 1,6
samt Murens fald i
normalsider, Clio
1989.
Online
- Text: “Good Bye,
Lenin!” 1,0
normalside, Clio
Online
- Film: “Good By,
Lenin!”
Påskeferie
- Thema: “Good
Bye, Lenin!”
- Thema: “Good
Bye, Lenin!”
- Thema: “Good
Bye, Lenin!”
- Thema: “Good
Bye, Lenin!”
Formålet med
- Thema: “Welt der
forløbet er at give
Musik”
eleverne et indblik i
ca. 10 lektioner
tysk musikkultur og
Clio Online
nogle af de populære
-Text: ”Musik in
tyske castingshows.
der Freizeit” 1,3
normalsider, Clio

Forløbet træner primært
elevernes
læsefærdigheder og
lyttestrategier, men giver
også rig mulighed for at
træne samtale på tysk, når
tekster, aktiviteter og film
skal behandles i klassen.

Forløbet har fokus på
ordforråd, og temaet
byder på mange
transparente ord, som kan
kickstarte elevernes mod
på at deltage aktivt i
enkle samtaler på tysk.

21
22
23

24
25
26
27

Formålet med
forløbet er at runde
årets
tyskundervisning i 8.
klasse af med et for
perioden yderst
relevant tema, nemlig
sommerferien.
Forløbet er bygget op
omkring en enkelt
tekst og en række
varierede aktiviteter,
der spiller godt
sammen med
elevernes personlige
erfaringer med ferie
og rejseplaner.

Online
- Text:
”Musikshows
haben Tradition”
1,5 normalsider,
Clio Online
- Text: “Ich habe
den X-Factor
oder?” 1,0
normalside, Clio
Online
- Thema: “Welt der
Musik”
- Thema: “Welt der
Musik”
- Thema:
”Ferienpläne”,
ca.7 lektioner Clio
Online

- Thema:
”Ferienpläne”
- Thema:
”Ferienpläne”
Outrouge
Sommerferie

Før hver enkelt tekst er
der kort angivet et
læseformål, som sikrer, at
eleverne har det rette
fokus under læsningen og
i det efterfølgende
arbejde.

Forløbet forsøger især at
bringe det faglige mål
Skrivning i spil, men
sætter samtidig fokus på
videns- og
færdighedsmålene
Læsning, Samtale og
Sprogligt fokus (på
skrift).

- Udover de ovenfor nævnte temaer, vil der ydermere èn gang ugentligt (primært
onsdage i 2. lektion) blive suppleret med basisgrammatik så som de bestemte
og ubestemte artikler og bøjning af forskellige og de mest gængse verber, dette
gøres med afsæt i arbejdshæfterne ”Pirana Begynder og Begynder 1” samt
”Gut gemacht 2+3”
- Årsplanen er udarbejdet med forbehold for ændringer

