Læseplan for faget tysk i 4.klasse.
Formålet med at starte tyskundervisningen op i 4. Klasse er, at indføre eleverne i sproget tidligere.
Tanker er at det ekstra antal timer samt det tidligere starttidspunkt vil ruste eleverne yderligere, til
at tilegne sig målene indenfor faget tysk.
På Thy Privatskole har eleverne to lektioner tysk om ugen i 4. Samt fire i 5. og 6. klasse- dette er
væsentlig mere end i folkeskolen, og en yderligere faktor til at styrke eleverne i deres tilegnelse af
færdigheder indenfor faget.
Undervisningen planlægges med udgangspunkt i undervisningsministeriets forskrifter: Nye
forenklede mål.
Det overordnede formål for faget er delt op i tre kompetenceområder:
1. Mundtlig kommunikation
2. Skriftlig kommunikation
3. Kultur og samfund
Kompetenceområderne hænger tæt sammen, fx skal man jo kommunikere om noget, og dette
noget vil være kultur og samfund gennem tekst og medier. Undervisningens indhold vil derfor
være helhedsorienteret, og en integrering af områderne er mulig, så undervisningen bliver
meningsfyldt for eleverne og fremmende for deres læring. Viden og færdigheder er delt ud på de
forskellig områder, men igen er der tale om, at viden og færdighed fra et område ofte er relevant
for andre områder også. Samtidig skal viden og færdigheder holdes ved lige for ikke at blive
mistet, så et fokuspunkt fra den tidlige undervisning følger med til de efterfølgende faser. På den
måde kan sammenhængen mellem kompetenceområderne forstås som en udvidelse af elevernes
samlede viden og færdigheder, der bygges op gennem mange år og holdes ved lige i en
helhedsorienteret undervisning.
Arbejdet med tilegnelse af målene indenfor alle tre kompetenceområder udføres og planlægges,
så forskellige læringsstile tilgodeses.
Tyskundervisningen i 4. Klasse indeholder således:
Leg, skuespil, storylines, sange, spil, samtaler, grundgrammatik, interkulturel læring, læsning,
fremstilling af egne korte som lange tekster.
Vigtigst er at lysten til at lære det nye fag styrkes, så eleverne har en glæde og motivation til at
lære sproget. Jo mere de føler de kan, jo mere lærer de.

