
Fagplan Steinerskolen i Ås 2021/22 

1 
 

KLASSE: 1-3 
 

FAG: Tysk – 1 time per uke LÆRER: Yasemin Schulz 

UKE: HVA: HVORDAN: VURDERING: KOMPETANSEMÅL: 

34-
36 

Nytt 
åpningsvers  
 
Tema: Jeg 

Presentere seg 
selv. Lære en sang. 
Tegner oss selv. 
  
 

Deltagelse, 
forståelse 

Lytte og etterligne språkets 
intonasjon og uttale. 
 

37-
39 

Familien min Presentere 
Familien sin. Lære 
nye ord om 
familiemedlemmer 

Deltagelse, bruk 
av språket 

Bruke bilder og konkreter som 
støtte for å lære ord. 

40-
42 

Mine venner 
 

Vi synger og lærer 
beskrivende ord 

Lek med språk  Lytte og etterligne 

43-
44 

Været  Enkle setninger 
om været. Lytte til 
en sang om været. 

  Bruke miming og kroppsspråk 

45-
46 

Årstider Enkle setninger og 
talemiddel. Dikt og 
sang 

Lytte og herme 
etter.  

Lytte og etterligne.  

47-
49 

Naturen Bruke naturen for 
å lære ord og 
bruke språk.  

Muntlig 
deltagelse. 

Bruk av kjente ord og uttrykk i 
samtaler knyttet til nære 
omgivelser  

50-
52 

Klær 
 
 

Nevne klærne vi 
har på oss. Enkle 
setninger. 

Deltagelse, 
forståelse 

Utføre og gi instruksjoner.  

2-3 Repetisjon-  
 

   

4-8 Kroppen Lytte på sang, lære 
en rim.  

Uttale og 
intonasjon 
Lek 

Bruke bilder for å forstå og lære 
ord. Formidle egne kunnskaper. 

9-12 Se og høre Lære ord som 
beskriver hvordan 
vi har det.  
Humørklokka.  

Forståelse Tilegne seg og bruke 
høyfrekvente ord. 

13-
14 

Jeg er syk Lage enkle 
setninger og 
dialoger. Rollespill. 

Deltagelse  Utføre og gi instruksjoner. 
Prøve å uttrykke seg. 

15-
17 

Mat og spise Nevne frukt og 
grønnsaker. Si hva 
man liker å spise. 
Synger og leker. 

Lytte og 
forståelse.  

Lytte og etterligne, ta i bruk 
kjente ord.  

18-
19 

Drikke Si navn til 
forskjellige drikker. 
Lære å spørre om 
å drikke noe. 

Lytte og herme 
etter. 

Lytte og etterligne, ta i bruk 
kjente ord. 

20-
22 

Repetisjon Bruker språket i 
ulike situasjoner. 
Øver på et stykk til 
avslutning. 

Deltagelse. glosser fra vi har jobbet med. 

 


