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Lærer: NV 
 
Bogsystem:  
Momos Spätkauf og Du bist dran (6. Klasse); grammatiske øvelser online på grammatip.dk 
 
Året rundt skal vi lytte til og synge tyske sange, se små videoer online og kigge på tysklandkortet. 
Vi skal spille små rollespil, lege interaktive øvelser og lave en del øvelser efter CL-struktur. 
Ordforråd læres forholdsvis i ’chunks’, eleverne lærer faste udtryk og skal tilegne sig et systematisk brug af nye ord. 
 
Eleven skal kunne sammenligne tysktalende kulturer med egen kultur, og kunne anvende enkle tyske udtryk i mødet 
med tysktalende. 
 
Evalueringerne bliver i form af mindre skriftlige opgaver, test og via evaluringsskemaer fra lærervejledningen. 
 
 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 
Uge 33-36 
Introduktion til det nye 
sprog/ Kapitel ’Hallo’, 
(Momos Spätkauf) 

Eleverne lærer ord og 
vendinger til at præsentere 
sig selv og familien og til at 
sige goddag og farvel. 
Derudover lærer de tallene 
fra 1-12 og de vigtigste 
bestemte kendeord. 
Ordforrådet trænes gennem 
dialoger, lege, sange, små 
skriftlige øvelser og 
miniprojekter. 

• kan bidrage med viden om tysk/tyskland 
• se sammenhæng af det tyske og danske sprog  
• kan efterligne og gentage ord  
• kan skrive enkle ord på tysk 
• lytte/forstå enkelte tyske vendinger 

Uge 37-38 
’Das Jahr’ 
 

Eleverne lærer ord og 
vendinger, der har at gøre 
med ugedagene, årets 
måneder og årstiderne. 
Grammatik: 

• Det bestemte og 
ubestemte 
kendeord. 

• Substantiver /ental-
flertal 
/køn 

• Hjælpeverberne: 
sein, haben, werden 
 

 

• Basal grammatisk viden 
• kan udtrykke sig bade mundtligt og skriftligt 

gennem ordforråd og faste udtryk 
• kan udtale enkle tyske ord 
• kan gætte rigtigt, når ord ligner dansk og ud fra 

konteksten 
• kan læse, forstå og skrive tids/årstidsbetegnelser 
• kan høre forskellen i udtalelse af danske og tyske 

ord, der ligner hinanden 
 

 
 

Uge 39-41 
’Der Laden’ 

Eleverne lærer farverne, ord 
for frugt og grønt, tallene fra 
10-100, det tyske alfabet, 
dyrenavne og ord og 
vendinger i forbindelse med 
at gå på indkøb. 

• Basal grammatisk viden 
• udvidelse af tilsvarende ordforråd 
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Uge 43-44 
’Wohnen’ 

Eleverne lærer ord og 
vendinger, der beskriver 
bygninger og indretning. 
Grammatik: 

• Nutid/ datid af 
regelmæssige 
verber 

 

• Læse-forståelse af korte tyske tekster 
• Forståelse for læsestrategier (kontekst, brug af 

ordbøger…) 
 

Uge 45-47 
’In der Stadt’ 

Eleverne lærer at orientere 
sig i et bybillede ved at lytte. 
De lærer også klokken, ord 
og vendinger til at bestille 
mad og drikke på en 
shawarmabar og til at gå i 
biografen. Grammatik: 

• Simple bøjninger af 
udsagnsord 

 

• Basal grammatisk viden 
• Udvidelse af tilsvarende ordforråd 
 

Uge 48-50 
’Alex und Julias Welt’ 

Eleverne lærer ord og 
vendinger i forbindelse med 
at se fjernsyn, at købe tøj, at 
beskrive en persons 
udseende, at få besøg fra en 
anden by.  
Grammatik: 

• Adjektiver 
• Sætningsanalyse 
• Ejestedord 
• Nominativ/akkusati

v 
 

• Basal grammatisk viden 

Uge 51 
’Weihnachten’ 

Eleverne lærer ord og 
vendinger i forbindelse med 
jul, synger en julesang og 
lærer hvordan man bager 
’Zimtsterne’ 

• Kulturforståelse 
 

Uge 1-3 
Schule 
 

Eleverne lærer ord og 
vendinger forbundet med 
penalhuse, mobiltelefoner og 
det tyske skolesystem. 

• Udvidelse af tilsvarende ordforråd 
• Kulturforsåelse – Forståelse for forskelle og 

ligheder landende imellem 

Uge 4-6 
’Das macht Spass’/ ’Du 
bist dran’ 

Introduktion til det nye 
bogsystem ”Du bist dran” 
Eleverne lærer ord for 
fritids- og ferieaktiviteter og 
at spørge og fortælle om, 
hvad der er sjovt at gøre i 

• kan forstå enkle budskaber om nære emner  
• kan gætte kvalificeret ud fra en sammenhæng  
• Eleven kan gennemføre korte dialoger om nære 

emner 
• kan arbejde med information i enkle tekster og 

billeder. 
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ferierne. Vi skal arbejde med 
de fire færdigheder læse, 
lytte, tale og skrive. 

• har viden om den simple sætnings opbygning 
 

Uge 8-10 
Stadtbummel 

Eleverne lærer ord og 
vendinger, som vi kan bruge, 
når vi skal på bytur – ord for 
mad, drikke, tøj og 
elektronik og vendinger, 
som kan bruges til at købe 
ind og bestille noget at spise 
og drikke på en café.  

• kan stille og besvare enkelte spørgsmål om nære 
emner. 
• kan forstå enkle ord, udtryk og budskaber ud 

fra situation, gestik og mimik  
• har viden om det tyske sprogs nære sproglige 

slægtskab med dansk 
• kan forstå enkle budskaber om nære emner./ 

Eleven har viden om forhold mellem mimik, 
gestik og indhold i situationer. 

• kan forstå enkle ord og udtryk. 
• kan gætte kvalificeret ud fra en sammenhæng  
• kan forstå og gætte ord for mad, drikke, tøj og 

elektronik  
• har viden om den simple sætnings opbygning 
• kan bruge sproget i sang, spil leg og 

bevægelse 
Uge 11-14 
Freunde fürs Leben 
 

Vi skal lære ord og 
vendinger om venskab. Vi 
skal lære at fortælle om og 
beskrive vores venner – 
hvordan de ser ud, hvordan 
de er og hvad de godt kan 
lide at lave. Vi skal også 
lære at stille spørgsmål om 
venner.  
Grammatik: 

• de tre ordklasser 
navneord, 
udsagnsord og 
tillægsord 

• beskrive et billede 
– det bruger vi især 
forholdsord, 
navneord og 
tillægsord til. 

• kan forstå hovedindholdet af talt tysk om nære 
emner 

• har viden om at lytte efter hovedindhold 
• kan sammenligne tysktalende kulturer med egen 

kultur 
• har viden om levevilkår i tysktalende lande 
• kan udtale ord og udtryk med forståelig intonation 
• har viden om udtale, intonation og forholdet 

mellem skrift og lyd. 

Uge 15-18 
Wir sind Helden 

Eleverne lærer at beskrive 
og fortælle om helte – både 
hverdagens helte, kendte 
personer, nogle der gør en 
god gernings for andre, og 
børn der gør en forskel. 
Derfor skal vi arbejde videre 
med tøjord, tillægsord og 

• kan forstå forskellige lyttetekster 
• kan stille og besvare spørgsmål om helte og 

om tøj 
• kan forstå hovedindholdet af en artikel ud fra 

overskrift og billeder. 
• Kulturforståelse: kan sammenligne danske og 

tyske helte 
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spørgeord, så vi kan bruge 
dem i små sætninger, både 
mundtligt og skriftligt. 

Uge 19-22 
Blick auf Deutschland 

Vi skal læse en tekst om 
Berlin og lære om nogle af 
byens forskellige 
seværdigheder. Vi skal lære 
at spørge og fortælle om, 
hvilke aktiviteter vi kan lide 
at lave i en park. Vi skal 
også kunne forstå og bruge 
ord om transportmidler i en 
storby. Vi skal lære at tale 
om mad – fortælle hvad vi 
godt kan lide, hvordan 
forskellig mad smager og 
om, hvad vi synes om 
smagen.  
Grammatik: 

• tillægsord, der 
beskriver mad.  

• udsagnsordene      s
pielen og machen i 
den bøjning, der 
passer til 
grundleddet. 

• kan bruge ord om transportmidler i forskellige 
aktiviteter. 

• kan spørge og fortælle om, hvilke aktiviteter 
han/hun godt kan lide at lave i en park. 

• kan skrive aktivitetsord, tillægsord om mad og ord 
med fokus på bogstavers udtale. 

• kan gennemføre korte dialoger om nære emner kan 
udføre en dialog om hvad de godt kan lide at spise 
og hvordan mad og drikke smager 

• kan finde aktivitetsord i forskellige tekster og 
derigennem gætte indhold og sammenhæng. 

Uge 23-26 
Afrunding/ opsamling 

Gentagelse og forberedelse 
til evtl. årsprøve 

 

 
Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 


