
Årsplan for tysk i 5. klasse - 2022/2023

Denne årsplan er bygget op efter kompetencemålene for 5. klasse i Forenklede Fælles Mål med særligt fokus på 1. fase.

Kompetencemålene er overordnede mål, der forløber over hele året og gennem al undervisning i faget.

Mundtlig kommunikation: Eleverne kan kommunikere på tysk mundtligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog
Skriftlig kommunikation: Eleverne kan kommunikere på tysk skriftligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog
Kultur og samfund: Eleverne kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur

Kompetencemålene kan ses uddybet  i færdigheds og vidensmål på
https://emu.dk/sites/default/files/2019-08/GSK-F%C3%A6llesM%C3%A5l-Tysk.pdf

Undervisning og tilegnelse af færdigheds og vidensmål for 5.kl, vil blive tilstræbt ved brug af følgende materialer:

“Fang an 2 “
IT og medier
Kopiark
Spil og lege.

Det nedenstående skema/ årsplan beskriver fagets forløb henover året beskrevet i aktiviteter, læringsmål,  tegn på læring og evaluering.
Årsplanen er en vejledende plan, der er fleksibel, således at ændringer meget vel kan forekomme, hvis der skulle komme gode/bedre idéer i
løbet af skoleåret.
I løbet af året vil der være emneuger og fagdagsuger, der tager en del af vores normale timer, men hvor der er tysk fagdag giver det god
mulighed for fordybelse,samt en spændende og varieret undervisning.

https://emu.dk/sites/default/files/2019-08/GSK-F%C3%A6llesM%C3%A5l-Tysk.pdf


Eleverne møder ikke det tyske sprog i deres hverdag på samme måde som det engelske sprog.
Derfor opfordres eleverne meget til ofte at opsøge sproget gennem sange og små film på nettet/i medier.Dette vil helt klart gavne deres
sprogtilegnelse.

Aktivitet/emne/uge Kompetencemål Læringsmål for
undervisningsforløb

Tegn på læring Evaluering

August
Repetition

Das bin ich

Mundtlig
kommunikation:
Eleverne kan
kommunikere på tysk
mundtligt om nære emner
i et meget enkelt og
forståeligt sprog

Skriftlig kommunikation:
Eleverne kan
kommunikere på tysk

● repetere tal,farver, tøj
m.m

● kunne fortælle om sig
selv - udseende /
alder / navn / bosted /

● kunne sige titler på
familiemedlemmer

● kunne fortælle om sin
familie

- at kunne finde/huske
ord der kan fortælle
om dig selv / familie.

- at kunne udtale
ordene  tydeligt, med
rigtig intonation.

samtale i makkerpar.

September
Schule

● træne ordbogsopslag
● udvidelse af

ordkendskab -
substantiver og deres
køn.

● sammenligne tyske
og danske
skolesystem

- blive opmærksom på
flere ligheder mellem
tyske og danske ord

- kunne slå rigtigt op i
ordbog

- kunne nævne få ting
som er ens/
forskellige i

skrive korte sætninger
om , hvad du kan i
skolen.
2 og 2 gå rundt i
klassen og fortæl hvad i
møder.



skriftligt om nære emner i
et meget enkelt og
forståeligt sprog

Kultur og samfund:
Eleverne kan
sammenligne eksempler
på tysksproget kultur og
egen kultur

● kunne fortælle om en
dag i skolen

● træning af verber

skolesystemerne
- kunne fortælle lidt om

sig selv og
skoledagen

uge 42 - efterårsferie

Oktober
Film - Film - Film

● se en film og forstå
hovedtræk

● kunne besvare
simple spørgsmål

● lave kort referat  på
dansk

- lytte og deltage i
samtale

- møde nye ord

skrive ord du har lært
fra filmene - evt.
makkerpar
læs ordene højt

Oktober-november
Der Stadtbummel

● lære faste vendinger.
● lave butikker med

reklamer
● skrive små dialoger i

makkerpar
● bruge vendinger i

rollespil
● sammenligning af kr.

og Euro

- kunne anvende enkle
vendinger mundtligt.

- kunne deltage i
rollespil

- kunne gøre sig
forståelig under
indkøb

- kendskab til Euro

- rollespil omkring
indkøb /
restaurantbesøg

December
Weihnachten und
Neujahr

● sammenligne
juletraditioner -
gaver/mad/sange/etc.

● kunne skrive en
ønskeseddel

● lære at skrive et kort
● høre/ synge og

- kunne nævne ting i
forhold til
juletraditioner

- kunne synge med på
julesange

- lave en brainstorm
med juleord på tysk

● skrive en
ønskeseddel

● skrive et julekort
● læse op



samtale om
julesange

Januar
Tierwelt

● arbejde med
adjektiver / verber -
og substantivers
bøjning og
sætningsopbygning.

● læse små tekster
● se korte film

- kende mindst 10
adjektiver

- kunne bøje zu sein og
haben i nutid

- kunne sætte
kendeord i nominativ
efter køn

- kunne læse og forstå
små tekster

- kunne forstå indhold i
film

skrive en lille fortælling
om et dyr.
tegne til.
læse din fortælling højt
hænges op i klassen..

Februar
Wohnen

Betegnelser for boligtyper og
rum.

At beskrive, hvordan jeg bor.

At fortælle, hvad jeg synes
om at bo på landet og i
byen.

- Kunne fortælle
hvordan jeg selv bor

- Viden om ting der er i
min bolig.

- Sammenligne danske
og tyske ord.

Marts

Freunde für das Leben

● lære ord der
beskriver følelser.

● lege lege / spille
efter tyske instrukser

● skrive et diamantdigt
● høre og oversætte

sange
● læse små tekster

- kunne følge
instrukser i leg / spil

- kunne sætte ord på
mest kendte følelser

- opbygge et
diamantdigt

- forstå sange og
tekster i hovedtræk

lege / spille klassevis.



uge 13 - påskeferie

April

Blick auf Deutschland

● i fællesskab lave et
kort over Tyskland
med alle delstater

● lære om delstaters
navne / hovedstæder
/ geografi

● kendskab til 10 ting
der produceres i
Tyskland

- finde navne på
delstater

- kunne bruge Atlas
- kunne besvare enkle

spørgsmål om
Tyskland på dansk

Lave fælles planche

Maj

Selvvalgt emne

- brug af pc til
præsentation af
selvvalgt emne

- arbejde sammen 2
og 2

- lave planche med
billeder
kort fremlæggelse for
klassen

Juni
Sommer / Urlaub

● lære ord der
beskriver årstiden

● lave et ordpindsvin i
fællesskab

● bruge ordbog
● skrive enkle

sætninger om
sommeraktiviteter

● læse højt med rigtig
intonation

● læse enkle tekster

- bidrage til at skrive et
ordpindsvin

- kunne slå rigtigt op i
ordbog

- forstå indhold i tekster
- skrive små sætninger

med  ich…. ...

Skrive et kort -
læse det op for klassen


