Årsplan for faget tysk på Friskolen Børnenes Akademi 2018-2019
ASK (6. – 7. klasse)
Sproglig udvikling
Efter et år med tysk på skemaet er det fortsat vigtigt at fastholde elevernes nysgerrighed over for
tysk sprog og kultur og samtidig skabe et grundlag for, at sproget udvikler sig. For at sikre at alle
elever kommer godt i gang igen, gælder det overordnet for alle forløb i årsplanen, at eleverne skal
opleve glæden ved at bruge sproget og turde udtrykke sig på tysk.
De nære emner
I årsplanen indgår forløb, som alle tager udgangspunkt i det nære miljø og emner fra elevernes
hverdag. Emnerne er valgt for at skabe motivation hos eleverne. I årsplanens forløb er fokus lagt
på det tyske sprogs nære slægtskab med dansk, og igennem arbejdet med de forskellige forløb
tilegner eleverne sig et basisordforråd, som hjælper dem i gang med at udtrykke sig både mundtligt
og skriftligt.
Progression
Årsplanen er bygget op omkring Fælles Mål, og der arbejdes i forløbene med flere færdigheds- og
vidensmål på tværs af kompetenceområderne. Årsplanen beskriver en progression fra de første
forløb, hvor eleverne fortæller om sig selv og deres familie til de sidste forløb, hvor eleverne
tilegner sig en forståelse af Tyskland og tysk kultur.
Sprog og strategier
Som udgangspunkt foregår undervisningen på tysk, når det er muligt, og understøttes af
kropssprog og billeder. Eleverne skal støttes i at bruge gættestrategier og bruge deres viden om
ordenes betydning fra dansk og engelsk.
Grammatik
Eleverne tilegner sig bedst sproget i en kontekst. Vi forsøger derfor, at arbejde sideløbende med
grammatiske emner, som ligger i forlængelse af det ordforråd, der arbejdes med i forløbene.
Eleverne skal stifte bekendtskab med de tre ordklasser navneord, udsagnsord og adjektiver – men
også forholdsord, spørgeord, stedord og den bestemte artikel vil være relevant.
Det skal være sjovt at tilegne sig sprog!
Derfor vil vi indledningsvis fortsætte med at benytte arbejdsbogen ”Ja, Deutsch macht Spass!”
Eleverne vil undervejs hjælpe med at supplere i materialerne…
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