
meinen Freunden

Ich zeige mein Sprachenportfolio/Jeg viser min sprogportfolio til...

meiner Schwester
meinem Vater meiner Mutter

anderen

meinem Bruder

Mein Sprachenportfolio/Min sprogportfolio/My language portfolio
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Jeg...
- kan præsentere mig selv  
 og min familie
- ved at det tyske sprog ligner  
 mange andre sprog
- har en viden om tysktalende  
 lande 

Jeg...
- kan beskrive min egen krop  
 og mit monsters krop
- kan forstå og tegne det, som  
 jeg hører
- ved hvordan jeg kan gætte  
 mig frem til at forstå  
 indholdet i en tysk tekst

Jeg...
- kan fortælle hvornår jeg har  
 fødselsdag og spørge andre,  
 hvornår de har fødselsdag
- kan skrive en fødselsdagsinvitation,  
 og svare på en invitation
- kan fortælle hvad jeg ønsker mig,  
 og spørge andre om deres ønsker
- kan sammensætte en fødselsdagsmenu  
 og præsentere den

Jeg...
- kan fortælle og spørge  
 hvad klokken er 
- kan beskrive min dag  
- kan lytte til og forstå  
 autentisk tysk

Jeg...
- kan beskrive forskellige dyr 
- kan gætte og forstå en  
 andens beskrivelse af et dyr 
- kan bruge en ordbog 
- ved hvad jeg skal være  
 opmærksom på, når jeg  
 oversætter fra et sprog til et andet

Hallo – hier bin ich!  

Ich heiße 
Thomas

Ich mag 
FußbaII 
spieIen

Ich wohne in 
Kopenhagen

Ich – in Bewegung! 

MUND ARM

NASE

FINGER

KOPFAUGEN

HAARE

OHR

ZEHEBEINE FUß

Mein Tag

Book Creator- 
præsentation 
+ Sprogpas

Book Creator- 
præsentation 
+ Monstertegning  
+ Monsterdialog

Book Creator- 
præsentation 
+ Fødselsdagsplakat
+ Fødselsdagskort 
+ Ønskeliste 
+ Fødselsdagsmenu

Book Creator- 
præsentation 
+  Tegneserie  
på Pixton

Book Creator- 
præsentation 
+  Tekst om  
yndlingsdyr  
i Storyjumper 

Mål Emne Souvenir Vurdering

Mein Lieblingstier

Was is das 
für ein Tier?

Mein Name

Feste feiern: Mein Geburtstag



Hallo – hier bin ich!

SEHR
GUT!

WEITER
SO!

PRIMA!

Ich habe aufmerksam zugehört /  
Jeg har lyttet opmærksomt

Ich habe auf transparente Wörter 

geachtet / Jeg har fokuseret på 

transparente ord

Meine Sprachlernstrategien / Mine sproglæringsstrategier:    
Klik på de strategier som du har brugt. 

Anderes / Andet:

Feedback fra mig selv, min lærer eller andre  
(fx mine forældre eller en anden elev):

Ich habe gelernt / Jeg har lært:  

Jeg kan sige ‘goddag’ og ‘farvel’

Jeg kan præsentere mig selv og min familie

Jeg ved at det tyske sprog ligner mange 
andre sprog

Jeg ved hvordan jeg lærer et nyt sprog

Klik på den smiley som passer

Denne version kræver Adobe Acrobat Reader DC.



Ich – in Bewegung!

SEHR
GUT!

WEITER
SO!

PRIMA!

Ich habe aufmerksam zugehört /  
Jeg har lyttet opmærksomt

Ich habe auf transparente Wörter 

geachtet / Jeg har fokuseret på 

transparente ord

Meine Sprachlernstrategien / Mine sproglæringsstrategier:    
Sæt ring om de strategier som du har brugt. 

Anderes / Andet:

Feedback fra mig selv, min lærer eller andre  
(fx mine forældre eller en anden elev):

Ich habe gelernt / Jeg har lært:  

Jeg kan beskrive min egen krop og mit 
monsters krop

Jeg kan forstå og tegne det, som jeg hører

Jeg ved hvordan jeg kan gætte mig frem 
til at forstå indholdet i en tysk tekst

Sæt ring om den smiley som passer



Feste feiern: Mein Geburtstag

SEHR
GUT!

WEITER
SO!

PRIMA!

Ich habe Illustrationen und  

Gesten verwendet um zu verstehen / 

Jeg har brugt illustrationer og 
 

kropssprog for at kunne forstå

Ich habe um Hilfe gebeten /  
Jeg har bedt om hjælp

Meine Sprachlernstrategien / Mine sproglæringsstrategier:    
Sæt ring om de strategier som du har brugt. 

Anderes / Andet:

Feedback fra mig selv, min lærer eller andre  
(fx mine forældre eller en anden elev):

Ich habe gelernt / Jeg har lært:  

Jeg kan lege tyske fødselsdagslege

Jeg kan fortælle hvornår jeg har fødselsdag

Jeg kan planlægge en fødselsdag

Jeg lærer om tyske juletraditioner

Sæt ring om den smiley som passer



Mein Tag

SEHR
GUT!

WEITER
SO!

PRIMA!

Ich habe Illustrationen und  

Gesten verwendet um zu verstehen / 

Jeg har brugt illustrationer og 
 

kropssprog for at kunne forstå

Ich habe um Hilfe gebeten /  
Jeg har bedt om hjælp

Meine Sprachlernstrategien / Mine sproglæringsstrategier:    
Sæt ring om de strategier som du har brugt. 

Anderes / Andet:

Feedback fra mig selv, min lærer eller andre  
(fx mine forældre eller en anden elev):

Ich habe gelernt / Jeg har lært:  

Jeg kan fortælle og spørge hvad klokken er

Jeg kan beskrive min dag

jeg kan lytte til og forstå autentisk tysk

Sæt ring om den smiley som passer



Mein Lieblingstier

Jeg kan beskrive forskellige dyr

Jeg kan gætte og forstå en andens  
beskrivelse af et dyr 

Jeg kan bruge en ordbog

Jeg ved hvad jeg skal være opmærksom på, 
når jeg oversætter fra et sprog til et andet

Feedback fra mig selv, min lærer eller andre  
(fx mine forældre eller en anden elev):

Sæt ring om den smiley som passer

SEHR
GUT!

WEITER
SO!

PRIMA!

Meine Sprachlernstrategien / Mine sproglæringsstrategier:    
Sæt ring om de strategier som du har brugt. 

Anderes / Andet:

Ich habe Deutsch gesprochen /  

Jeg har talt tysk

Ich habe Deutsch außerhalb 
des Unterrichts verwendet 
oder gehört / Jeg har brugt 
eller lyttet til tysk uden for 
undervisningen

Ich habe gelernt / Jeg har lært:  
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