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Lærer:	IL 
	
Bogsystem:	Momos Spätkauf og Du bist dran 6. kl 
 
Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 
Aug. 2017 
Intro til det tyske sprog 
Momos Spätkauf 
Hallo und Das Jahr  

Vi vil under alle forløb høre 
og synge sange, læse kendte 
rim og remser. Lave små 
rollespil. Hente diktat på 
tysk. Tegne mm 

Målene er efter endt 6. klasse. Evalueringerne bliver i form 
af mindre skriftlige opgaver og test. Og via 
evaluringsskemaer fra lærervejledningen. 
 
Mundtligt skal eleven forstå enkle budskab om nære emner. 

- Eleven kan stille og besvare enkle spørgsmål om 
nære emner. 

- Eleven kan efterligne og gentage tyske ord og 
udtryk. 

Skriftligt skal eleven kunne gætte kvalificeret ud fra 
sammenhæng. 

- Forstå hovedindhold af enkle tekster inden for 
nære emner. 

- Skrive enkle ord, udtryk og sætninger. 
- Arbejde med information i enkle tekster og 

billeder. 
Eleven skal kunne sammenligne tysktalende kulturer med 
egen kultur, og kunne anvende enkle tyske udtryk i mødet 
med tysktalende. 

Sep. 2017 
Momos Spätkauf 
Der Laden 
 

Grammatik fra Aug.- Dec. 
2017 
Grammatisk skal vi arbejde 
med hjælpeverberne: sein, 
haben og werden. Det 
bestemte og ubestemte 
kendeord. Nutid og datid af 
regelmæssige verber. 
De vil også blive 
introduceret for 
grammatip.dk 

 

Okt. 2017 
Momos Spätkauf 
Wohnen und In der Stadt 
 

  

Nov. 2017 
Momos Spätkauf 
Alex und Julias Welt 
 

  

Dec. 2017 
Momos Spätkauf 
Schule 
 

På tur til Die Reformerte 
Kirche i Gothersgade 
(Tværfagligt med 
kristendom) 
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Jan. 2018 
Du bist dran 
Das macht Spass 
 

Grammatik fra Jan.- Juni 
2018 
Vi repeterer fra første halvår 
og sætter nu akkusativ og 
dativ på. Vi stifter 
bekendskab med 
modalverberne 

 

Feb. 2018 
Du bist dran 
Stadtbummel 

  

Marts 2018 
Du bist dran 
Freunde für´s Leben 
 

Vi arbejder sideløbende med 
grammatik på Grammatip.dk 

 

April 2018 
Du bist dran 
Wir sind Helten 

  

Maj 2018 
Du bist dran 
Blick auf Deutschland- 
Berlin 

  

Juni 2018 
Opsamling og årsprøver 
 

  

 
 
 


