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Vor dem Lesen

Rate mal
Der er mange ord, som virker fremmede for dig på tysk, og så er der en del ord, 
som faktisk er meget ens. 

Ordene minder dig måske om det danske ord, det engelske ord eller et helt tredje 
sprog. Så kan man gætte sig til ordets betydning. Prøv det! 

OPGAVE: Sig ordet højt, gæt ordets danske betydning, 
noter og sammenlign med en partner.

Name:

Themenverlauf – Meine Welt steht Kopf                Niveau 1

TYSK DANSK FORDI 
(Begrund dit gæt)

Sammenlign 
og ret til

sicher sikker Lyder næsten som på dansk rigtig

sechs

halben

unklar

stricken

Brug ordbogen hvis i 
er usikre

Ein Virus, das viel verändert

DEUTSCH mit NORDI
Thema: Die Farben                                 Stufe 1                           

GRÜN

ROSA
WEIß

GELB

LILA
ORANGE

ROT
BLAU

SCHWARZ

        AUFGABE 1: ICH FINDE DIE RICHTIGE FARBE!

        Følg stregen, find farven og mal cirklen i den rigtig farve.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                      Fold papiret på den stiplede linje, for at se løsningen.
           Eller se løsningen på side 2!
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Während des Lesens

Wörterdetektiv
Find min. 5 ord når du læser artiklen, som du kan genkende og oversætte uden brug 
af ordbogen. Noter dine ord her: 

TYSK DANSK FORDI 
(Begrund dit gæt)

Sammenlign 
og ret til

Nach dem Lesen

Sprechen
Hvad har forandret sig i din hverdag?

OPGAVE: Find en partner og interview hinanden. Her er ideer til, hvad I kan spørge 
hinanden om:

            NAME: ______________
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Fold papiret! Har du løst AUFGABE 1 rigtigt?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Der    Stuhl ist ___________.

1. _______________________________________________________                     

Der     Baum ist ___________.
2. _______________________________________________________                     

Die    Sonne ist ___________.

3. _______________________________________________________                     

Die    Blume ist ___________.

4. _______________________________________________________                     

    AUFGABE 2: ICH SCHREIBE DIE FARBE!

     Se på billederne og skriv den rigtig farve til sætningen.
     Skriv så hele sætningen på linien. 



Der        Hund ist ___________.

9. _______________________________________________________                     
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Das      Auto ist ___________.

5. _______________________________________________________                     

Das     Eis ist ___________.

6. _______________________________________________________                     

Der      Ball ist ___________.

7. _______________________________________________________                     

Der       Vogel ist ___________.

8. _______________________________________________________                     

Det har jeg lært:

Jeg kan sige 9 farver på tysk.  
       JA       NÆSTEN       NEJ
 
Jeg har lært tre nye ord på tysk og skriver dem her:   

_____________  _____________  ____________

ROT BLAU
GELB

GRÜN LILA


