
Materialer til 
tyskundervisningen

Torsdag den 03.09.20



Indskolingen/mellemtrin

Der Grüffelo mit Kamishibai

Bestående af:
30 bøger
5 x fingerfigurer
1 Grüffelo-plysdyr
1 kamishibai
1 sæt fortællekort

Tema: kroppen, farver, dyr, skov
Det overordnede tema er, at selv 
den lille mus kan vinde over den 
store og stærke Gruffalo.
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Der Grüffelo som et tværfagligt forløb

Start med filmen Grøffeldyret, 
(kræver dog AVU-medie-
abonnement + CFU abonnement)

The Gruffalo Story Sack

Der Grüffelo supplerende 
materiale
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https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Gr%C3%B8ffeldyret&orderby=title&SearchID=5ab62dc9-6238-4447-a522-190c49a6aea4&index=1
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=5&page=1&pageSize=6&search=titel:%20The%20Gruffalo%20Story%20Sack&orderby=title&SearchID=a8460491-cfe0-43a1-8bcb-c93d9aaf3336&index=1
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=5&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Der%20Gr%C3%BCffelo%20-%20med%20Kamishibai&orderby=title&SearchID=42b55f60-1bb5-46f4-80f7-cc9e9f9bb2d7&index=1


Indskoling/mellemtrin

Der Grolltroll
Bestående af:
Grolltroll-plysdyr
30 bøger
Tema: venskab, følelser, monstre

På mitCFU finder du under 
materialebeskrivelsen supplerende 
materialer. 
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https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Der%20Grolltroll&orderby=title&SearchID=2c917b1f-ce4c-44a9-9a48-2584c1d70a85&index=1


Indskoling/mellemtrin

Freunde mit Kamishibai

Bestående af:
30 bøger
1 kamishibai
1 sæt fortællekort + vejledning
kopiforlæg

Tema : Venskab, dyr, mad
Tre venner oplever en fantastisk
dag, hvor de lover hinanden evig
venskab. 
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Indskoling/mellemtrin

Ostern (virtuel materialesæt)

Et virtuelt materialesæt bestående 
af:
2 skønlitterære bøger 
1 hæfte med kopiforlæg
1 fagbog
1 vrimlebog

Tema: påske, farver, former, dyr og 
eventyr
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Indskoling/mellemtrin

Erstes Lesen

Et udvalg af letlæsningsbøger til 
niveauerne A, B, og C.

Udvalget af titlerne tager højde for, 
hvad der typisk interesserer piger og 
drenge. Bøgerne er udrustet med en 
QR-code og kan derigennem læses 
op. Derudover er der en gloseliste 
samt spørgsmål bagerst i bogen. 
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Kortfilm til indskoling/mellemtrin

Tom er en tysk tegnefilmserie. 
Hver film varer ca. 5 min. 
Forskellige emner

In Toms Kopf

Tomportal
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https://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=241805190705
http://www.tomportal.de/


Mellemtrin/udskoling

Tysk storytelling med bevægelse

Tema: adjektiver

Tæppet bruges i forbindelse med 
træningen af adjektiver. 
Materialet indeholder forslag til 
kommunikative leg og øvelser, som 
forbindes med bevægelse.
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Mellemtrin/udskoling

Handeln und Sprechen in 
Deutschunterricht

Kassen består af en samling af 
forskellige kommunikative værktøjer. 
Den indeholder både spil, 
kopimapper baseret på CL-metoden 
og didaktiske håndsrækninger til 
læreren.
Materialekasse
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https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=0&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Handeln%20und%20Sprechen%20im%20Deutschunterricht%201&orderby=title&SearchID=8fd6a971-7b57-49f9-9fcc-7fb066f79726&index=1


Mellemtrin/udskoling

Meine Stadt – Supermarkt
Sprachmemo

Tema: Essen und Trinken, Einkaufen
• Sprogtilegnelse gennem rollespil 

(am Frühstückstisch, im
Supermarkt)

• Arbejde med chunks og generel 
ordforråd

• Legende tilgang til 
sprogindlæringen

• Tilegnelse af relevant ordforråd 
via vendespillet Sprach-memo
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Mellemtrin/udskoling

Märchenkiste: Rotkäpchen

• Rollespil (skrive dialoger, indøve 
replikker) og andre udtryksformer

• Omskrivning og meddigtning
• Upside down fairy tales
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https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=5&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Upside%20Down%20Fairy%20Tales&fui=14&fromdate=0&orderby=title&SearchID=013888d8-5843-4d71-af27-d1f4784a4236&maxbooking=-1&maxloan=-1&index=1


Mellemtrin/udskoling

Die große Wörterfabrik

Tema: Wortschatz, Jung sein, Liebe, 
Freundschaft, Arm und reich

• En smuk og poetisk billedbog, som med 
sine korte tekster og smukke billeder kan 
anvendes i tyskundervisningen fra 6.-
9.klasse. 

Die große Wörterfabrik
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https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=0&page=3&pageSize=6&fui=83&classes=7&mat=15,&fromdate=0&orderby=title&SearchID=6556eb3b-6e62-4d60-896f-e1f547cc6ae3&maxbooking=-1&maxloan=-1&index=5


Mellemtrin/udskoling

Træn tyske ord med Blue-Bot

• Materialesættet kan bruges til alle 
fremmedsprog. 

• Sammen med de transparente lommer 
kan man bruge Blue-Bot til 
ordforrådstræning, storytelling, grammatik 
m.m.

• ‘Einfach alles’ er en billedsamling med 
billeder, der passer størrelsesmæssigt til 
lommerne. 
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Udskoling

Tysk krimibox

Bestående af:
8 forskellige titler

• Spændende tekster med 
ordforklaring

• Handlingen foregår i forskellige 
tysktalende lande

• Kan læses i grupper
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Udskoling

To grafiske noveller med Viola som 
hovedperson. 

Pssst har emnet identitet som 
omdrejningspunkt. Bogen indeholder 
forskellige genrer: dagbog, 
tegneserie, fagtekster.

Herzsturm/Sturmherz handler om 
Violas og Storms kærlighed til 
hinanden. Bogen er i vendeformat 
og skrevet fra de to hovedpersoners 
synsvinkler.
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Kortfilm i udskolingen

Familie/Leben: 
• Abgetaucht (DE 2019, 8. – 10. kl.)
• Alles wird gut (A 2018, 9. -10. kl.)
• Als Mama schlief (DE 2017, 7.-8. kl.)
• Short Film (DE 2017, 7. – 9. kl.)

Freundschaft/Relationen: 
• Bamboule (DE 2015, 7. – 9. kl.)
• Der alte Mann und die Katze (DE 2016, 9. kl.)

Jung sein/Liebe:
• Bienenjunge und Blumenmädchen (DE 2016, 

8. – 9. kl.)
• Quick‘n’clean (DE 2019, 9.kl.)
• Zurück (DE 2017, 9. kl.)
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https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=0&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Short%20Film&fui=83&fromdate=0&orderby=title&SearchID=abdd219d-e493-4086-8f73-7d5fe2ced02b&maxbooking=-1&maxloan=-1&index=1
https://hval.dk/mitCFU/Samling.aspx?mode=0&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Short%20Film&fui=83&fromdate=0&orderby=title&index=1&SearchID=abdd219d-e493-4086-8f73-7d5fe2ced02b
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=0&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Bienenjunge%20|||---|||%20Blumenm%C3%A4dchen&fui=83&fromdate=0&orderby=title&SearchID=1de27539-3eac-4d58-95c4-e1a5f49b2ed4&index=1


Kortfilm i udskolingen

Beruf:
• Ampelmann (DE 2015, 8. – 9. kl.)
• Der Bewährungshelfer (DE 2018, 9. kl.)

Anders sein:
• Jetzt, jetzt, jetzt (2017)
• Superheroes (2017)
• Wir könnten, wir sollten, wir hätten doch (DE 

2016,   9.   klasse)

Deutschland/Mauerfall
• Drübenland (DE 2019, 9.kl.)

Spannung/Mystery:
• Eine außergewöhnliche Samlung (DE 2019, 7. 

– 9. kl.)
• Durch die Blumen (DE 2018, 7. – 9.kl)
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https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=0&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Ampelmann&fui=83&fromdate=0&orderby=title&SearchID=0174b4c2-be82-4c56-a41f-0d3c2f6cc95d&index=1
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=0&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Bienenjunge%20|||---|||%20Blumenm%C3%A4dchen&fui=83&fromdate=0&orderby=title&SearchID=1de27539-3eac-4d58-95c4-e1a5f49b2ed4&index=1
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=0&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Durch%20die%20Blumen&fui=83&fromdate=0&orderby=title&SearchID=40a238c1-dee8-4766-81d8-a59edd1393b8&index=1


Kortfilm i udskolingen

Hvis du vil se hele udvalget af tyske kortfilm, skal du gå ind på mitCFU.
1. Søg i samlingerne
2. Materialer til din undervisning
3. Skriv ‘kortfilm’ i søgefeltet
4. Vælg ‘Kortfilm (formkode)
5. Klik på ‘filter’ og vælg fag: tysk
6. Vælg evt. klassetrin
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