
 

Fælles tysk årsplan - torsdage 

 

Uge/dato Tema Ansvarlig Overordnede ideer 

32 -11/8 Hver klasse for sig - første time   

34 - 25/8 Brætspil PB Læse og forstå spilleregler i tyske 
brætspil. 
Udvikle korte samtalechunks til 
brug i det enkelte spil. 
Spille brætspil med så meget tysk 
tale som muligt. 

35 - 1/9 

36 - 8/9 

39 - 29/9 Fiktive restaurantbesøg CA I grupper ”lave” egen restaurant 
med menukort og priser. 
Finde chunks til brug for både 
kunde og tjener. 
Besøge hinandens restauranter 
og bestille hos hinanden.  
 
Lave Powtoon med situation på 
restaurant 

41 - 13/10 

43 - 27/10 

44 - 3/11 Kurzfilme LL I gr. af 4-5 personer på tværs af 
de 3 hold produceres egne 
kortfilm med tysk tale ud fra 
“manuskriptopskrift” med 
overordnet tema, fotos med: 
en følelse, en situation samt en 
rekvisit, der skal indgå. Alle 
personer skal helst optræde som 
skuespillere, og hvis der er tid, 
kan der udarbejdes/tilsættes 
tyske undertekster. Afslutningsvis 
vises kortfilmene for hinanden i 3 
grupper. 

47 - 24/11 

48 - 1/123 
hold 

49 - 8/12 Juletema PB Arbejde med at bage tyske 
klejner, udvide ordforråd i 
køkkenet, lege tyske julelege  

50 - 15/12 

2 - 12/1 Eine Modeschau machen LL Modeshow med tema, hvor eleverne 
præsenterer forskellige stilarter. 
Eleverne optræder på scenen i 
Energien på den røde løber med 
catwalk, mens der speakes hen over 
tysk baggrundsmusik. 

6 - 9/2 

9 - 2/3 Deutscher lustiger Film PB Vi skal se en film med tysk 
komedie  



10 - 9/3 Terminsprøve   

11 - 16/3 Eurovision? Optræde med en tysk 
sang - ”semifinaler” i hver lokale - 
afstemning og finale samlet i 
samlingssalen 

CA  Arbejde i grupper omkring en 
tysksproget sang.  
Forberede en optræden med 
sangen - et udsnit af sangen skal 
være med sang fra gruppen. 
Lave en kort præsentation af 
sangens indhold og budskab. 
Gennemføre en 
afstemningsprocedure på tysk. 

12 - 23/3 

13 - 30/3 

16 -20/4 Mundtlige dispositioner  Information om den mundtlige 
prøve, fastlæggelse af årets 
temaer (4-6), trækning af 
overemne, hjælp og vejledning til 
indkredsning af individuelt emne, 
kildesøgning og individuel 
fremstilling af hjælpetekster. 
 

17 - 27/4 

19 -11/5 Mundtlige præsentationer   

21 - 25/5 

  

Terminsprøve i øvrige fag i uge 11 

Ideer til torsdagsemner/aktiviteter 

• Brætspil 

• Kortfilm – Se forskellige kortfilm og arbejde med dem 

• Fiktive restaurantbesøg - rollespil 

• Reklamer 

• Jokes - spille/lave video 

• Juletema - små rollespil, gæt og grimasser, ordlege, evt. Bage tyske småkager 

• Producere egne kortfilm/stumfilm med tekst ud fra lodtrukne delelementer 

• Melodigrandprix med tyske sange - optræde/finde på en opgave til resten af flokken med 

den enkelte sang. 


