Årsplaner
Tysk 4. – 7.kl. skoleåret 2017/2018

Fælles for tysk på mellemtrinnet og for 7. klasse er færdigheds- og vidensmålene. Disse er
således opdelt i tre faser, hvor eleverne i løbet af perioden kommer fra det helt enkle sprog
og videre til et mere nuanceret. Der arbejdes hele tiden med alle kompetencemålene,
men på forskellige niveauer. Ved begyndelsen af hvert kapitel gennemgår vi, de mål, der
er sat for læringen, og ved afslutningen af kapitlerne skal eleverne gerne vise tegn på
læring. Denne evaluering vil ske løbende bl.a. via små ordtests, rollespil, evalueringsopgaver + tænk efter!
Bogsystemet Der Sprung, som vi har på Friskolen for Hundelev og Omegn, er den nye
udgave, som er ajourført med Fælles Mål, målstyring og evaluering. Der Sprung lægger op
til, at eleverne selvstændigt kan arbejde med forskellige opgaver på nettet. Dette sammen
med elementer fra Clio-online, som skolen abonnerer på, vil danne basis for
undervisningen på alle årgange. Clio-online har fx nogle glimrende små filmsekvenser til at
understøtte sprogindlæringen. Ligeledes vil dette materiale også kunne understøtte
formidlingen af tysk kultur.
I videst muligt omfang vil jeg bruge de af forlaget Alinea udarbejdede årsplaner.
Bogsystemet suppleres med materiale til begyndere og let øvede fra Deutsch mit Hansi og
som nævnt med materiale fra Clio-online.
Alle elever kommer til at arbejde med nogle ekstrahæfter, Pirana og / eller Gut gemacht.
Disse hæfter træner og sikrer en mere intensiv indlæring af grammatik m.m. Der arbejdes
løbende med ordforråd gennem tekst, sang, musik, bankospil, domino, og små you-tube
udsendelser.
Færdigheds- og vidensmål hæftet op på bogsystemet Der Sprungs enkelte kapitler til alle
årgange/faser findes på forlagets web-sider. Samme sted finder man læringmål og tegn på
læring for 1. forløb (4/5. – 7. klasse, fase 1 – 3). Ligeledes kan man på Clio-online finde
udførlige årsplaner til mellemtrinnet.
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