Årsplan for 5. og 6. klasse fransk

Anne Mette Hauge AMH

I år er både 5. og 6. klasse begynderhold på fransk. Derfor bliver der stillet de samme læringsmål
for begge årstrin. 6 klasse har to lektioner ugentligt, 5. klasse 1 lektion, så derfor er der mere tid til
fordybelse hos 6. klasse, hvorimod 5. klasse vil få repeteret emnerne senere.

Læringsmål

Eleverne skal i fransk i 6. klasse blive i stand til:
- At genkende det franske sprog både ved lytning og læsning
- At genkende betydningen af en række ord ud fra deres viden om andre
fremmedsprog
- At have basal viden on Frankrigs geografi og kultur
- At kunne udtale enkelte franske ord og deres intonation
- At kunne sige enkelte sammenhængende sætninger om nære emner
- At kunne læse og forstå enkelte sammenhængende sætninger om nære
emner

Emner og arbejdsplan
Eleverne skal i løbet af året gennemgå følgende emner:
Uge 33-34-35-36-37-38-39-40-41
- Hilse på hinanden
- Præsentere sig selv med navn og bopæl
- Alfabetet
- Tallene 0-10
- Farver
- Frugter
- Ting i mit klasseværelse
- Præsentation af navneordets grammatik
- spørgsmål
Emnerne præsenteres med sange, tavle undervisning, lege, diktater, og skriftlige
og mundtlige øvelser
Uge 42
Efterårsferie
Uge 43-44-45
- Ugedage
- Måneder
- Tallene 10-20

- vejrudtryk
Emnerne præsenteres så vi efterfølgende kan etablere en daglig rutine med at
præsentere dagen.
Uge 46
Evalueringsuge. Eleverne får en test med det som de har lært indtil videre.
Uge 47-48-49
Vi fortætter med ugedage, måneder og dato. Vi laver plancher og egne
hjemmelavede ordbøger med det som vi har lært indtil videre.
Uge 50-51
Film Ratatouille
Uge 52
Juleferie
Uge 1-2-3-4-5-6
- Dyr
- Navneord
- Tillægsord
- Forholdsord
Vi arbejder med grammatik til at lave enkelte sætninger. Herefter skal eleverne
forberede en skriftlig og mundtlig præsentation af et dyr
Uge 7
Vinterferie

Uge 8-9-10
- Kulturelle og geografiske og historiske indslag om Frankrig
Eleverne laver et mini projekt om et fransk emne som de selv vælger.
Projektet fremlægges på dansk
Uge 11
Emneuge
Uge 12
Fremlæggelser
Uge 13
Påskeferie
Uge 14-15-16
Repetition og test
Uge 17-18-19-20
- Lande/byer
- Familiemedlemmer
- Navneord
- Udsagnsord
- Tillægsord
- Forholdsord
Vi arbejder med postkort og feriebeskrivelser

Uge 21-22-23-24-25
Vi arbejder med pirana og gennemgår årets emner, går udenfor og laver
undervisning gennem leg, rollespil
Dette program er baseret på 2 ugentlige lektioner, og passer til 6. klasse.
5. klasse vil blive præsenteret for samme emner, dog uden at vi går i grammatiske
detaljer. 5. klasses undervisning vil fokusere mere på en legende indlæring.

Materialer
Vi arbejder ikke ud fra en specifik metode i 6.klasse.
Materialet kommer fra forskellige metoder i kopiform, samt fra programmer og små
klips fra nettet. På youtube findes der sange med Alain de Lait som introducerer
eleverne for de ovennævnte emner.
Jeg bestræber mig på at gøre undervisningen så levende og aktiv som muligt sådan
at alle eleverne kan deltage og få mulighed for at tale fransk
Sommetider vil jeg arbejde tværfagligt og inddrage sport eller billedkunst i
undervisningen.
Eleverne vil få en Pirana arbejdsbog som indeholder årets emner, og som de skal
arbejde med over hele året.
Eleverne vil løbende få udleveret undervisningsark som beskriver læringsmål.

